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Badacsonyörsön, Badacsonytomaj város településrészén
2011. június 7-én ismét elzárták a Balatont a lakosság
elõl. 

Az egykori kemping történetét minden bizonnyal
sokan ismerik, melynek végén reményt keltõ megál-
lapodás született 2009. június 22-én a BÖÉE,
Badacsonytomaj Önkormányzata és a Villa Park
Badacsony Ingatlanfejlesztõ Kft. között. Ebben rögzítet-
ték a felek, hogy a Villa Park Badacsony Ingatlanfejlesztõ
Kft. kiépít egy, a kempingben meglévõ fürdési lehetõ-
séggel azonos fürdõhelyet 3.000 m2-en, melynek
elkészülte után azt átadja a helyi Önkormányzatnak,
valamint az Egyesület használati jogot jegyeztethet be a
telekre. Mindaddig, amíg a fent említett ingatlan a
szerzõdés szerint nem kerül átadásra, addig biztosítják a
fürdési lehetõséget Badacsonyörs állandó és üdülõ
népessége számára.

Folytatás a 6. oldalon...

Felavatták Ferencz Kálmánnak, az egykori Badacsonyi
Hegyközség Szakszövetkezet egyik alapítójának emlék-
tábláját május 28-án, az új Városháza falán.

Krisztin N. László polgármester személyes emlékein
keresztül érzékeltette az egykori elnök emberi nagyságát.
Jeck Tibor, a Vinum Vulcanum Borlovagrend tiszteletbe-
li elnöke részletesen ismertette Ferencz Kálmán életútját,
felidézte hitvallását: "nehéz körülmények között alakul-
tunk és gazdálkodtunk, de amit tettünk, azt Badacsony-
ért, a badacsonyi emberekért, a Badacsonyi szõlõ és bor-
kultúrájáért tettük".

A méltató szavak után Ferencz Zsuzsa és Ferencz
Ágnes, valamint Krisztin N. László polgármester lelep-
lezte, a Hafner Kálmán javaslatára elhelyezett emlék-
táblát. A Városnapi rendezvény keretében megtartott
ünnepség zárásaként az önkormányzat nevében Simon-
né Visi Erzsébet, Rajzó Ildikó, Krisztin N. László, a
család nevében pedig Ferencz Zsuzsa és Ágnes, a Vinum
Vulcanum Borlovagrend nevében Tóth János Zoltán és
Mezõsi Zoltán helyezte el a tisztelet koszorúját. A
megemlékezésen közremûködõ Vizkelety Dóra elõ-
adásában a jelenlévõk meghallgathatták Takáts Gyula: A
magyar Waste Land-ek címû versének részleteit.                

DDeeáákknnéé--KKyy

Örsnek nincs strandja

A badacsonyörsi Kisörshegyi vízügyben május 7-én, a
mûvelõdési központban megtartott tulajdonosi ülés
sem tudott határozatot hozni a további mûködés biz-
tosításáról, ezért 158 fogyasztó ivóvíz ellátása került
veszélybe.

A jelenlegi tisztázatlan jogi helyzetben az Önkor-
mányzat nem kívánta magára vállalni ennek a vízmûnek
az üzemeltetési gondjait, mivel azonban tagja a vagyon-
közösségnek, az ügy megnyugtató rendezése érdekében
gesztori szerepet vállalt - mondta dr. Weller-Jakus Tamás
jegyzõ, ismertetve a megjelentekkel a kilábalás lehetõ-
ségeit. Jelenleg megfelelõ fedezet nem áll rendelkezésre
az elfogyasztott vízmennyiség után, ráadásul a fõórák
1600 m3-es túlfogyasztást mutatnak a leolvasott
almérõkhöz képest. Ennek költsége több mint hárommil-
lió forint, amit az összes tulajdonosnak viselnie kell.

Az 1993-ban alakult polgárjogi társaság alapító oki-
ratában foglaltakat sokan nem tartották be, jelenleg is van
13 olyan ingatlan, ahova nem tudott bemenni a közös
képviselõ, a vízóra aknák zárva vannak, nem lehet
leolvasni a fogyasztást. Ezek voltak azok az alapvetõ
okok, amelyek miatt az egész társulás megindult a lejtõn,
s ilyen helyzetbe került, annak ellenére, hogy a többség
becsületesen fizet. 

Folytatás a 5. oldalon...

Elzárhatják az ivóvizet

A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés éb-
resztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án,
majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó
mérkõzések és emellett 11 csapat gyújtott tüzet a közös
fõzéshez. 

A délelõtt folyamán a gyermeknek kedveskedtek leg-
inkább a szervezõk különbözõ programokkal, játszóház-
zal, rendõrségi-, tûzoltósági bemutatókkal, melynek
kapcsán nem kis derültséget okozott a felnõtt tûzoltóru-
hába bújt kisgyermekek látványa. A Dottó vonat idén is
nagy népszerûségnek örvendett, hisz a nap folyamán
többször ingyenes városnézésre vitte az érdeklõdõket.
Délutánra elkészültek a finomabbnál finomabb ételek is,
melyet szakértõ zsûri pontozott Halász János, Lukács
Antalné és Ferencsik István személyében, a "versenyzõk"

pedig oklevéllel és ajándékkal gazdagodtak. A kétfordulós
focitorna végeredményeként a Vándorkupát a Tõccs
Egyet csapat vehette át.

A legtöbben ezúttal is a helyi amatõr elõadók mûsorára
voltak kíváncsiak, hiszen az óvodások, az iskolások, a
Badacsony Táncstúdió fiataljai mellett fellépett a Nõk a
Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportjának
énekkara és az Ezüst Kükapu Táncegyüttes.

A város napja a közösség erõsítését szolgálja - mondta
Krisztin N. László polgármester ünnepi köszöntõjében -
az utóbbi idõben viszont településünk közel sem olyan
egységes, mint korábban volt, pedig ezt az egységet nagy-
on jó lenne helyreállítani. Sajnos ezen a téren a
Képviselõ-testület sem mutatott mindig jó példát, de
közös az elhatározásunk, hogy ezen változtatunk és

amint a mai nap is bizonyítja - elindultunk ezen a közös
úton. Kérem Önöket, hogy lélekben csatlakozzanak hoz-
zánk, mert túl rövid az élet ahhoz, hogy bántsuk egymást. 

Ezt követõen a polgármester átadta a Badacsonytomaj
Város Önkormányzat Képviselõ-testülete által adomány-
ozott kitüntetéseket. Horváth Erzsébet a település
érdekében kifejtett munkájáért Badacsonytomaj
Nevelésügyéért kitüntetõ címet, Badacsonytomaj Város
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága Személyi
állománya pedig Badacsonytomaj Közszolgálatáért
kitüntetõ címet vehetett át. Oklevelet kapott a Varga
Pincészet Kft. az idei Város Bora versenyen 2006. évi
Badacsonyi Kéknyelû borával elért elsõ helyezéséért,
valamint a Darts csapat a megyei és országos bajnokságon
elért eredményeiért.

A hagyományok szerint emléklappal köszöntötték a
polgármester és a Képviselõ-testület tagjai a 18. életévüket
betöltõ fiatalokat. Az idén nagykorúvá váltak: Barcza
Bence, Böcskei Dóra, Csekõ Balázs és Mónika, Farkas
Flávia Titánia, Farkas Nikolett, Hegyi Bernadett, Illés
László, Kis Bors Máté, Konkoly Júlia, Kovács Barbara,
Lakó Alexandra, Majer Simon, Rácz Nikolett, Rédei
Nikolett, Scheller Péter János, Söptei Gergõ, Szabadi
Richárd és Zsolt, Tóth Péter, Vadász Dóra.

A közös koccintás után ismét az önfeledt szórakozásé
volt a fõszerep. Bár az esõ néha közbeszólt, de ennek
ellenére egy vidám Városnapnak lehettek részesei a ren-
dezvényre ellátogatók.

DDeeáákknnéé--KKyy
Folytatás a 6. oldalon...

Város- és gyermeknap Emléktáblát avattak

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 FtXXI. évfolyam 6. szám 2011. június

Badacsonytomaj Város Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltósága, immár több évre visszatekintve, hagyo-
mányosan a badacsonylábdihegyi Eldorádó Kemping-
ben tartotta meg Szent Flórián napi ünnepségét, április
8-án, vasárnap.

Az ünnepség elsõ részében Segesdi Ferenc tûzoltó
alezredes, az egység parancsnoka megnyitotta az ünnepé-
lyes állománygyûlést, méltatta Szent Flórián és a ma
tûzoltójának érdemeit. Az állománygyûlés keretében több
badacsonytomaji tûzoltó jutalomban és kitüntetésben,
valamint soron kívüli elõléptetésben részesülhetett,
hosszan tartó eredményes munkája elismeréséül. Az
ünnepségen a Rhodius Magyarország Kft. részérõl
Komáromi Zoltán igazgatóhelyettes, illetve az SZ-L Bau
Kft. részérõl Szita Tibor létesítmény-igazgató több
százezer forint értékû támogatást adott át a badacsony-
tomaji tûzoltóknak. A támogatás keretében a tûzoltók új,
jó minõségû védõfelszereléseket - sisakokat, bevetési
ruhákat, bevetési csizmákat - vehettek át a két cég
képviselõitõl. Az állománygyûlésen jelenlévõ Krisztin N.
László, Badacsonytomaj város polgármestere is méltatta a
tûzoltók tevékenységét, megköszönve a környék bizton-
ságáért eddig végzett áldozatos munkájukat. Az ünnep-
ség a hivatalos állománygyûlés után kötetlen családi prog-
rammal folytatódott. SSeeggeessddii  FFeerreenncc  

ttûûzzoollttóó  ppaarraannccssnnookk

Flórián-nap
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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: 12.00-16.00-ig

Csanádi Csanád alpolgármester
Minden hónap harmadik hétfõ: 12.00-16.00-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: június 30-ig, h-p: 9-17 óráig, szo.-v: 9-15 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 nyitvatartása programfüggõ.
Egry József Emlékmúzeum nyitvatartása: 
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 nyitvatartása:
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.

Badacsonytomajért Közalapítvány  
2010. évi közhasznúsági jelentése

A Badacsonytomajért Közalapítvány tisztelettel megköszöni a
2010. évben nyújtott támogatásokat.

A kapott támogatások elõsegítették a Közalapítvány ered-
ményes mûködését. Továbbra is várjuk szíves felajánlásaikat a
72800030-10001909 számú egyszámlánkra.

Az Alapítvány részére felajánlott SZJA 1%-ot, 293.778 Ft-ot
az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására használt
fel. BBeerreecczz  IIssttvváánn  KKuurraattóórriiuumm  eellnnöökk

Badacsonytomaj VN Kft. mérlegadatai 
a 2010. évi számviteli beszámoló alapján:

A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló.
2010. év értékelése.

Badacsonytomaj Városüzemeltetõ Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság - továbbiakban KFT,-
mûködését 2009. január 1-én kezdte meg a törvényi elõírások-
nak megfelelõen.  Korábban  KHT-ként mûködõtt, a KFT. ada-
tait, szervezetét, a hatáskörök és feladatkörök meghatározását, a
Társaság mûködését az Alapító Okirat és a 270/2010 (XII. 01.)
számú tulajdonosi határozattal jóváhagyott Szervezeti És
Mûködési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ.) tartalmazza.

A KFT. feladatai az éves Üzleti Tervben- a Tulajdonos
alapítói ülés döntésével egy gazdasági évre vonatkozóan -a
közhasznú feladatok a tulajdonossal kötött "Közhasznúsági
Szerzõdés" szerint a biztosított támogatás mértékéig, míg a vál-
lalkozási feladatok KFT. szabad kapacitásainak kihasználására
az önkormányzat vállalkozói megrendelései és azokon felül -
ügyvezetõi döntési körben - vállalkozási szerzõdésekben
rögzítettek szerint tervezhetõ.

A VN Kft. közhasznú és vállalkozási tevékenysége 2010. évben
A VN Kft. Közhasznú tevékenységét  a Tulajdonos Önkor-

mányzat és a KFT. között megkötött Közhasznúsági Szerzõdés,
2009.03.25-i 48/2009 (III. 25) számú Képviselõ-testületi
határozata alapján végezte.

A VN Kft. Vállalkozási tevékenységét az egyéb szabad kapa-
citást lekötõ vállalkozási munkák mellett az éves tervezhetõ
Önkormányzat és társasága között létrejött Vállalkozási (üze-
meltetési) Szerzõdések jelentik:

- Szerzõdés a badacsonyi és badacsonytomaji strandfürdõk
üzemeltetésérõl (2005.04.14)

- Szerzõdés a badacsonytomaji, és az örsi településrészen lévõ
temetõk üzemeltetésérõl a 14/2004.(IV.5.) sz. Önkormányzati
rendelet V. fejezet 10.§(1) alapján. (2005. március 31)

- Fizetõ parkolók üzemeltetése 3/2009. (III.3.) Önkor-
mányzati rendelet alapján

- Önkormányzati rendelet 2010. év Költségvetésérõl.
1.2. Adatok a 2010. évi gazdálkodásról.
A gazdasági évre az általános válságjelenségek érezhetõ meg-

jelenése volt a jellemzõ. Az elõzõ évet nem érte el a látogatók,
vendégek száma. Beszûkült az idegenforgalom, így az ebbõl
származó bevételeink is.

A VN Kft. gazdálkodását alapvetõen befolyásolta:
- A vállalkozási bevételekbõl fedezzük a közhasznú tevé-

kenység meghatározó részét. Ez a januártól júliusig terjedõ
idõszak elõfinanszírozását tette szükségessé, melyet a tulajdonos
a támogatása mértékéig biztosított.

- Az idegenforgalmi idényre való felkészülés létszámának biz-
tosítása, a közmunkaprogram az egyéb támogatott foglalkoz-
tatás lehetséges legnagyobb számú létszámfelvételekhez vezet-
tek, melyek az üzleti tervben e célra tervezett, elfogadott kiadá-
sok növelését jelentették.

„Közhasznú feladatok között:
- A feladatcsoportok összevonását, azon belül a részletes felada-

tok visszaellenõrizhetõségének lehetõségét. 
- A karbantartási feladatok területén szervezeti továbblépést.
- Az energiagazdálkodás, racionalizálásának területén tovább-

lépést.”
- A pénzügyi egyensúly fenntartását
„Vállalkozási feladatok között:
- Az idényjellegû munkacsúcsok és az állandó létszám

szervezeti munkaszervezési feladatok megoldása.
- A VN Kft. érdekeltségének fejlesztését, eredményességének

érdekében.
- Rendeletek,  határozatmódosítások kimunkálását. A bevételek

növelésének további lehetséges módjai.”
„A személyzeti és munkaügyi feladatok között:
- Az állandó létszám megtartása (ketten nyugdíjba vonultak,

pótlásukra nem került sor) a megfelelõ, alkalmas szakmai
összetétel elérését.

- A feladatokhoz kapcsolódó csoportok kialakítását.
- A munkavégzés biztonsági, munkaegészségi feltételeinek, a

szükséges eszközöknek, szerszámoknak a biztosítását.”
A Társaság 2010. évi közhasznúsági jelentése a Badacsony-

tomaj VN KFT honlapján megtekinthetõ. (www.bvu.hu)
BBoollllaa  JJóózzsseeff  üüggyyvveezzeettõõ

A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB)
Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendõrõl

1.) Számviteli beszámoló 
A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB ) 2010. évben

gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elõírá-
soknak megfelelve egyszerûsített éves beszámolót állított össze.
A mérleg fõösszege 244 ezer Ft, a saját tõke  244 ezer Ft. 

2.) Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgyévben a Szervezet 1.265.886 Ft állami támogatást

kapott, és azt 243.988 Ft átvitel kivételével fel is használta. A
kapott támogatás összege 31.651 Ft-tal több az elõzõ esz-
tendõhöz képest. A növekvés egyik oka, hogy annak ellenére,
hogy a tárgyévben a 2010. évi NCA támogatás 20 ezer Ft-tal
csökkent, nem ismétlõdött a Badacsony Hegyközség, a Hajdú-
hadházi Önkormányzat, Horváth-Ház, a BAHART valamint
több magánszemély támogatása, jelentõsen, 389 ezer Ft-tal,
növekedett az OPSZ-tõl kapott támogatás. 

3.) Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Elõzõ évhez képest az egyesület tartaléka (vagyona)  14 ezer

Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy
az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú cél-
jainak elérése érdekében. Elõzõ évben sikerült feltölteni a
mûködési tartalékot, ebben az esztendõben az áthozat szavatol-
ta a mûködés biztonságát.

4.) Cél szerinti juttatások kimutatása
Szervezetünk az árvízkárosultaknak, illetve az iszapkárosul-

taknak nyújtott segítséget.
5.) Központi költségvetési szervtõl, elkülönített állami pénz-

alaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértéke

Tárgyévben egyesületünk összesen 1.524.796 Ft támogatást

kapott különbözõ címen. Ez  4.362 Ft-tal kevesebb, mint az elõzõ
évben. A csökkenés oka a partner támogatások elmaradása -
csökkenése , illetve rendszerének átalakítása (NCA). 

6.) A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott
juttatások értéke, illetve összege

Egyesületünk személyi jellegû ráfordítása 18.510 Ft volt.
Szervezetünk vezetõ tisztségviselõi ez évben csak a szükséges
költségtérítésben részesültek, összegét tekintve  18.510 Ft-ot
fizetettünk ki. A költségtérítés kifizetések az elõzõ évhez képest
jelentõsen csökkentek. Megállapítható, hogy a Szervezetnél
indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhetõ a költ-
ségtérítés juttatási formának.

Részletes adatok az Egyesület iratanyagában - az elnökkel
egyeztetett idõben - megtekinthetõk. 

7.) A közasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszá-
moló

A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj közhasznú szervezet
megalakulását és minõsítését a Veszprém Megyei Bíróság az 1997.
évi CLVI. törvény 26. § c.) bekezdés 15.) pontjában meghatározott
közrend védelme tevékenységnek jegyezte be 2000. évben.

Az Egyesület közhasznú tevékenysége:
A bûncselekmények megelõzése, a bûnelkövetési alkalmak

csökkentése. Az ön és vagyon védelmi tevékenység népszerû-
sítése. A lakosság biztonságérzetének növelése.

A fentiek érdekében a közrend és közbiztonság erõsítését
célzó figyelõ-jelzõ szolgálat ellátása a település közigazgatási
területén. A rendõri szervek tevékenységének segítése.

MMóórroocczz  IIssttvváánn  eellnnöökk



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. 2.

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 formában közöljük.
Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza.

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

Az újság a település honlapján is olvasható!

BADACSONY
Helyi közéleti lap

Következõ lapzárta: 2011. július 8.
A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

Pályázati tájékoztató
Folyamatban lévõ projektek: Rekultiváció a Szénégetõ

dûlõn KDOP-2009-4-1-1/B-09-2010-0002
A munkát és projekt megvalósulását eddig lelassító ténye-

zõk megszûntek. Ugyanis vízjogi engedélyt kellett módosí-
tatnunk, mely 15 méter helyett 30 méter mélyre írja elõ a
figyelõ kutak mélységét. Erre azért volt szükség, mert 15
méter mélyen nem jelent meg víz, amit vizsgálni lehetett
volna. 30 méteres mélységben már a talajvíz szolgáltat a vizs-
gálathoz alapot.  Az eljárás amúgy is bürokratikus ügyin-
tézését megakasztotta egy ügyfélnek bejelentkezett környe-
zetvédõ egyesület, aki ez idáig nem akarta hozzájárulását
adni a módosításhoz. Most, hogy az engedély jogerõssé vált,
elkezdõdhetett a közbeszerzési eljárás. Az eljárás nyertesével
szerzõdést kell kötni, a kötelezõ kommunikációs elemeket is
meg kell valósítanunk. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kilátó építése a hegyen KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0013
Sajnos eddig még nem vehettük birtokba az új kilátó

épületét, mert a vándorsólymokra kellett vigyáznunk. De
nagyon jó hírrel szolgált a Nemzeti Park munkatársa: kikel-
tek a fiókák! Nyilatkozatuk szerint júliusban lehet már
építkezni!––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Interaktív táblák beszerzése TIOP-1.1.1/07/1-2008-0543
Az eszközök beszerzéséhez árajánlatokat kértünk be,

melyek kiértékelése megtörtént, hamarosan megköthetjük a
szerzõdést, mely után 30 napon belül megérkeznek az inter-
aktív táblák és a kapcsolódó eszközök. 

Elszámolási folyamatban vannak a következõ projektek:
Szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.2./A-2008-0171
A kifizetési kérelmünk, a záró jelentésünk elfogadása még

folyamatban van. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Iskola felújítás KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0007
A kifizetési kérelmünk, a záró jelentésünk elfogadása még

folyamatban van. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Laptop Program az iskolában TIOP-1.1.1-09/1-2010-0171
A közremûködõ szervezet egy gyors ellenõrzést tartott

nálunk. Várjuk a további észrevételeket a záró csomagunkkal
kapcsolatban. 

Lezárult, kifizetett projektek:
Városháza építése KDOP-3.1.1/C-2008-0017
A záró beszámolónkat és az elszámolást elfogadták. A pro-

jekt lezárult. Az igényelt támogatási összeget kifizették
Önkormányzatunk számlájára.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kompetencia alapú oktatás bevezetése: Az elszámolásun-

kat elfogadták, az igényelt támogatást kifizették. 

További információ: www.badacsonytomaj.hu
CCssiizzmmaarriikk  EEsszztteerr

Módosuló szabályok a hulladékkezelés területén

Új rendeletek

Badacsonytomaj városának képviselõ - testülete 2011.
március 30-án tartott ülésén a hulladékkezelés rendjét újra
szabályozta. Az újraszabályozás gyakorlati alkalmazása
azonban több gyakorlati problémát vetett fel az eltelt idõszak
alatt. Egyik gyakori probléma volt, amikor egy ingatlannak
több tulajdonosa van, ilyenkor gyakori a vita a résztulaj-
donosok között - kivéve, ha van egyezség - hogy ki fizesse a
szemétszállítás díját. A hulladékkezelésrõl szóló rendelet
módosítása szerint, ha a résztulajdonosok között nincs
egyezség, akkor a Városüzemeltetõ Kft. vagy a legnagyobb
tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonos, vagy az azonos
tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonosok közül az
ingatlan-nyilvántartásban elsõ helyen bejegyzett tulajdonos
nevére és címére állítja ki a szolgáltatási számlát.

A módosuló szabályozás különbséget tesz a tartósan nem
lakott lakatlan ingatlan és az átmenetileg megüresedett
lakóingatlan között. Lakatlan ingatlan esetében az ingatlan
tulajdonos mentesül a kötelezõ közszolgáltatási díj ürítési
díjának megfizetése alól, akinek beépítetlen, vagy használa-
ton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem keletkezik és
állandó lakóhelye másutt van. A folyamatosan használaton
kívüli ingatlan esetében, a tulajdonos köteles évente március
1-ig a megelõzõ év idõszakára - az ingatlanon lévõ közmû-
szolgáltatóktól származó - igazolást írásban megküldeni a
Városüzemeltetõ Kft. részére. Amennyiben a közüzemi iga-
zolások nem igazolják az ingatlan használatmentességét,
úgy a teljes szünetelõ idõszak a mindenkori jegybanki alap-
kamattal terhelten kerül kiszámlázásra. Az ingatlan lakat-
lanságát igazolni lehet a jegyzõ által kiadott környezettanul-
mánnyal is abban az esetben, ha a szóban forgó ingatlanon
egyetlenegy közmû szolgáltató sem nyújt szolgáltatást.  

Abban az esetben, ha az ingatlan átmenetileg meg-
üresedik (pl. valaki elköltözik az év bizonyos idõszakában,
vagy huzamosabb idõre kórházba kerül…) és a megüresedés
tényét az állandó lakcímmel rendelkezõ ingatlantulajdonos
legalább 30 nappal korábban írásban (a Városüzemeltetõ
Kft-nél rendszeresített nyomtatványon) jelzi, távollétének
idejére mentesül a kötelezõ közszolgáltatási díj adott havi
ürítési díj részének megfizetése alól, feltéve, hogy az ingat-
lanától megszakítás nélkül legalább 30 napig távol van. Az
ingatlantulajdonos, az újra használatba vételt követõ 5 na-
pon belül köteles írásban bejelenteni, csatolva a használaton
kívüli idõszakra vonatkozó közüzemi igazolást. Igazolásul
elfogadható az éves fogyasztás idõarányos részének 5 %-át
nem meghaladó mértékû közüzemi számla. Ebben az eset-
ben a közszolgáltatás díjának idõarányos része a tulajdonos
részére jóváírásra kerül.

A településnek azon részein, ahol az út minõsége vagy
egyéb körülmény miatt a szemétszállítást végzõ gépjármû
nem tud megközelíteni, a rendelet kimondja, hogy az ott
ingatlannal rendelkezõ személyek mely - az önkormányzat
által kialakított hulladékgyûjtõ szigetre - köteles a keletkezõ
háztartási hulladékát elhelyezni. A gyûjtõszigetek kialakítása
várhatóan 2011. július 1-ig megtörténik. Az itt elhelyezett
konténer zárt lesz. Kizárólag a rendelet mellékletében fel-
sorolt ingatlantulajdonosok helyezhetik el háztartási
szemetüket az adott gyûjtõszigeten. Részükre az edényzet-
hez szükséges kulcsról a Városüzemeltetõ Kft. gondoskodik.

Az önkormányzat a következõ helyeken alakít ki hul-
ladékgyûjtõ szigeteket (a felsorolt Hrsz-ú ingatlanokhoz):

11..))  BBaaddaaccssoonnyyöörrss::  
1.1 Hegyalja út Szépkilátó út felõl: 0256/61, 0256/62,

0256/76, 0256/79, 0258/1, 0258/2, 0258/6. Gyûjtõedény helye:
Orgona út-Öreghegyi út keresztezõdése. 

1.2 Székelydûlõ Orgona út felõl: 0246/1, 0246/2, 0246/5.
Gyûjtõedény helye: Orgona út és a Székelydûlõ kereszte-
zõdése a 0234/13. hrsz-ú ingatlan felsõ részén.

1.3 Szõlõ utca: 2605/1, 2605/2, 2606, 2613. Gyûjtõedény
helye: Szõlõ utca 2606 hrsz-ú ingatlannál.

1.4 Erdõsköz felsõ része: 2615, 2617, 2618, 2628, 2629,
0237/24, 0237/25. Gyûjtõedény helye: Szõlõ utca és az Erdõs
út keresztezõdésében lévõ zöldterületen.

1.5 Klastrom út: 0260/8, 0260/9, 0260/11, 0260/13,
0260/15, 0260/17. Gyûjtõedény helye: Kápolnavölgyi út és
Hegyalja út keresztezõdése.

1.6 Fenyõ köz: 1952/2, 1952/4, 1953, 1964, 1965, 1968,
1970, 1971, 1972. Gyûjtõedény helye: Kápolnavölgyi út
Fenyõ köz keresztezõdése az 1968. hrsz-ú ingatlannál.

22..))BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj::    
1.1 Szidónia utca: 049/1, 049/5, 049/6, 049/7, 049/8, 049/9,

049/10, 049/13, 049/14, 049/17, 049/18, 049/19, 049/20,
049/20, 049/20, 049/22, 049/23, 049/25, 049/28, 058/36,

058/39, 051/44, 051/45, 051/12, 051/13, 051/17, 051/11, 051/4,
046/7, 046/18, 046/20, 046/22, 046/21, 046/29. Gyûjtõedény
helye: Szõlõhegyi út és Szidónia út keresztezõdése.

Változtak a kisebb - 60 literes - edényzet igénybevételének
feltételei is a következõk szerint. 60 literes gyûjtõedény a
következõ esetekben alkalmazható: a) egyszemélyes ház-
tartásban élõ, állandó lakóhellyel rendelkezõ személy; b) 70
éven felüli, állandó lakóhellyel rendelkezõ személyek
esetében kivéve, ha az adott ingatlanban több generáció él
együtt; c) továbbá azon egyedülálló, állandó lakóhellyel ren-
delkezõ, szobakiadással foglalkozó személyeknél, akik jogo-
sultak a „Badacsony Kártya” kiváltására.

KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr,,  ddrr..  WWeelllleerr--JJaakkuuss  TTaammááss    jjeeggyyzzõõ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hulladékszállítási díjak
Badacsonytomaj Város önkormányzatának képviselõ-tes-

tülete a vonatkozó törvények szerint megalkotta a települési
hulladékszállítási díjra vonatkozó rendeletét: 

1.§ A települési hulladék hulladékkezelési közszolgál-
tatási díj mértéke: 
a) Lakossági díj 2011. december 31-ig (ÁFA nélkül) 

Egyszeri ürítés díja 120 l-es edényzetre 456 Ft+Áfa/ürítés
évente: 23.712 Ft + Áfa
éves egyösszegû befizetés (-5%): 22.526 Ft + Áfa
ideiglenes lakóingatlan tulajdonosok (6 hó): 11.856 Ft+Áfa
ideiglenes lakóingatlan tulajdonosok (6 hó) éves egyösz-

szegû befizetés (-5%): 11.263 Ft + Áfa
Mûanyag zsák komplex (szolgáltatói): 321 Ft + Áfa/zsák
Zsák (szolgáltatói) 48 Ft + Áfa/zsák

b) Egyszeri ürítés díja 60 l-es edényzetre 319 Ft+Áfa
évente: 16.588 Ft+Áfa
éves egyösszegû befizetés (-5%): 15.758 Ft+Áfa

c) Közületektõl 2011. december 31-éig (ÁFA nélkül):
5 m3 egyszeri ürítési díja: 17.600 Ft/ürítés
1,1 m3 BOBR konténer ürítési díja: 3.916 Ft/ürítés
120 literes edényzet egyszeri ürítési díja: 539 Ft/ürítés
240 literes edényzet egyszeri ürítési díja: 1.078 Ft/ürítés

2.§ (1) Jelen rendelet hatályba lépésével egy idõben a
15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti. (2)
E rendelet 2011. június 1-én lép hatályba. 
Jelen rendelet Badacsonytomaj városában 2011. május 26.
napján kihirdetésre került. 

KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr,,  ddrr..  WWeelllleerr--JJaakkuuss  TTaammááss    jjeeggyyzzõõ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Csökkenõ temetõi 
szolgáltatási díjak…

Badacsonytomaj város önkormányzatának képviselõ -
testülete a köztemetõk rendjérõl, használatuknak, igénybe-
vételüknek szabályairól szóló 14/2004. (IV.05.) önkormány-
zati rendeletének módosításáról elfogadott 24/2011.(V.26.)
önkormányzati rendelete szerint 2011. június 1. napjától a
köztemetõkben temetkezési szolgáltatást végzõ vállalkozá-
sok által fizetendõ létesítmény-használati díj összegét az
eddigi 24.000.- Ft/alkalomról 15.000.- Ft/alkalomra csökken-
tette, míg búcsúztatáskor fizetendõ 15.000.- Ft-os díjat
eltörölte. További változás, hogy változatlan megváltási ár
mellett az urnafülke használati idõtartama 10 év helyett 20
évre emelkedett. Ezen módosításokkal az önkormányzatnak
az volt a célja, hogy az amúgy sem olcsó temetkezési költ-
ségeket valamelyest csökkentse.

KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr,,  ddrr..  WWeelllleerr--JJaakkuuss  TTaammááss    jjeeggyyzzõõ

Következõ ülés tervezett napirendje 2011. évi munkaterv
alapján (idõpont június 29. szerda 9.00 óra):
- Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 2010.

évi tevékenységérõl.
- Humán Ügyek Bizottság munkájáról beszámoló.
- Beszámoló a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános

Iskola 2010/2011. évi nevelõ, oktató munkájáról.
- Beszámoló a Pipitér Közös fenntartású Napköziotthonos

Óvoda 2010/2011. évi nevelõ oktató munkájáról.
- Az óvodavezetõi állás betöltésére érkezett pályázatok

elbírálása.
- Beszámoló a helyi önkormányzat társulási tevékenysé-

gérõl, a társulás pénzügyi helyzetérõl, a társulási cél meg-
valósulásáról.

- Pályázatokról tájékoztató.

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  üüggyyvveezzeettõõKépviselõ-testületi ülés



Ne tessék megijedni, nem bûntényrõl szól a hír, hanem a
Pipitér Óvoda Kézmûves táborának a legnépszerûbb
tevékenységérõl.

Hatodik alkalommal rendeztük meg június elsõ hetében a
kismesterségeket bemutató foglalkozás sorozatot. Kiemelten
foglalkoztunk a különféle szövés és fonástechnikák megis-
mertetésével, megtanításával óvodás gyermekeinknek. A
pókszövés terméke terítõ, a kereten szövésé szõnyeg,
tarisznya, vagy sál, a szarvacska segítségével karkötõt, nyak-
láncot, övet, hajpántot, de még állatfigurákat is lehet
készíteni. A hármas fonást már sok kislány ismeri - mivel
édesanyjuk ezt a technikát alkalmazza, ha frizurát készít
nekik - de a körmönfonással most találkoztak elõször az
iskolába készülök. Elsõ látásra szemfényvesztésnek tûnik a
mutatvány, de amikor látványosan nõ a fonat a boszorkányos
gyorsasággal lépkedõ kis ujjak között, kézzelfogható, karra,
hajba köthetõ valóság lesz. És, hogy könnyebb legyen meg-
tanulni a körmönfonást, kell hozzá kántálni egy aprócska
szöveget: Lép, lép, lop. Miért pont ezt? Mert a fonás menete
az, hogy a középsõ és gyûrûsujj lépeget fonálközrõl
fonálközre, a mutatóujj lelopja a fonalat a másik kéz gyûrûs-
ujjáról. 

Ez a tevékenység, ami ma már csak szórakozás, pár száz
évvel ezelõtt az asszonyok, lányok  mindennapi munkájához
tartozott. Szerencsére nem ment teljesen feledésbe! Óvodá-
saink kíváncsian fogadták, örömmel csinálták. A hagyo-
mányoknak életünk részévé kell válniuk. Nemcsak a múlt
szépségeit idézzük fel a kismesterségek hagyományának
ápolásával, hanem sokoldalúan tudjuk fejleszteni az utókort,
jelen esetben óvodásainkat. Fejlõdik esztétikai érzékük, rit-
musérzékük, finommotorikájuk, figyelmük, gondolkodásuk,
közösségtudatuk és nemzeti identitásuk. 

Bízunk abban, hogy a magyar nép hagyományainak mag-
vacskái, amiket elhintünk, jó termõföldre találnak a Pipitér
kisóvodásaiban.

DDrr..  GGeelleennccsséérr  OOttttóónnéé

Vidám zsongástól volt hangos a Pipitér Óvoda május 25-
én, gyermeknapot tartottunk óvodásainknak, melyre - im-
már hagyományosan - meghívtuk leendõ kiscsoporto-
sainkat is. 

A reggeli zenés torna után, Lufi bohóc elõadásán
szórakozhattak a gyerekek, aki egyéni kívánságra különbözõ
léggömbfigurákat is készített mindenkinek. 

A délelõtt további részében az óvó- és dadus nénik segít-
ségével papírból virágot hajtogathattak, nemezelés valamint
különbözõ szövés- és fonástechnikákkal egyszerû kis éksze-
reket készíthettek maguknak. A kisebbek ezalatt boldogan
ugráltak az udvaron felállított óriás trambulinon, aszfaltraj-
zot készítettek, önfeledten játszadoztak. Megható látvány
volt a sok-sok finomsággal telerakott asztal köré gyûlt gyer-

meksereg látványa, ahol együtt lakmározott kicsi és nagy,
barát és kistestvér, leendõ óvodás és iskolába induló. Óvodá-
saink nevében ezúton is köszönjük a szülõk támogatását,
segítségét. 

A rendezvény végén minden résztvevõ meglepetés ajándé-
kot kapott, melyet az óvoda dolgozói készítettek. 

KKoovvááccss  ZZssuuzzssaannnnaa  óóvvooddaappeeddaaggóógguuss

Kedves Óvó nénik, Dadus nénik!
Elérkezett az a nap, amikor búcsút kell vennünk az óvo-

dától. Búcsúznak a most nagycsoportos gyerekek. Egyik pil-
lanatról a másikra a kis félõs kiscsoportosból iskolába készülõ
nagylány, nagyfiú lett. Nehéz belegondolni abba, hogy ez a
3-4 év ilyen hamar véget ért. Emlékszünk az elsõ napra, ami-
kor beléptünk gyermekeinkkel az óvoda kapuján és könnyes
szemmel váltunk el egymástól. Szép emlékek maradnak az
óvodai ünnepek, fellépések. Elõször láttuk õket szerepelni,
táncolni, verset mondani, énekelni. Köszönjük a meghitt anyák
napi mûsorokat, a farsangi mulatságokat, amelyekre talán na-
gyobb izgalommal készültünk mi szülõk, hisz velük együtt
újra gyermeknek érezhettük magunkat. Köszönjük a sok
dalt, mondókát, játékot, a gondoskodást, nevelést, tanítást.

Az óvó nénik, dadus nénik segítségével a kisgyerekekbõl
iskolások lettek.

Kedves Óvó nénik, Dadus nénik,
El kell mostan válnunk!

Egy-két nap és már nem ide, 
Iskolába járunk.

Hálásan köszönünk
Minden jót és szépet

Nem feledjük a sok kedves
Óvodás emléket!

Köszönetünket szeretnénk kifejezni dr. Sellyei Ferencné
Marikának, az Irka-firka bolt által  ballagási ajándékba adott
füzetcsomagért, amellyel hozzájárult a leendõ kisiskolások
sikeres iskolakezdéséhez.          nnaaggyyccssooppoorrttooss  ggyyeerrmmeekkeekk  sszzüülleeii

Búcsúzunk

Az idei esztendõben ismét meghirdettünk a „Zöld Pont”
gyûjtési akciót a Pipitér Óvodában a gyermekek és szüleik
számára, azzal a nem titkolt céllal, hogy ráirányítsuk a figyel-
met a környezettudatos (egyáltalán tudatos) vásárlásra. A
program sikerességét bizonyítja, hogy összesen 13.259db. kis
zöld pontocskát gyûjtöttek össze a gyermekek szüleik és
barátok segítségével. Az eredményhirdetésre május 10-én, a
„Madarak és fák napján” került sor. A legtöbbet Farkas Gergõ
(3.813), majd Raposa Hanna (2.600) és Szabó Fédra (2.357)
hozott. Ezúton is tisztelettel köszönjük nemcsak a gyõztesek,
hanem mindenki részvételét! NNaaBBEE  hheellyyii  ccssooppoorrttjjaa

Zöld Pontokat gyûjtöttek

Lép, lép, lop

A badacsonytomaji iskola 1999-ben vette fel Tatay Sándor
nevét, azóta hagyomány, hogy névadónk tiszteletére Tatay-
napokat szervezünk. 

Idén május 20-án  akadályversenyen vehettek részt tanu-
lóink. Az alsós csapatok az örsi játszótérig, a felsõsök a Folly-
arborétumon keresztül a salföldi Kolostor-romig túráztak,
miközben különféle játékos, ügyességi feladatokat kellett meg-
oldaniuk. Mindkét helyszínen bográcsban készült paprikás
krumpli várta a diákokat, melyet a szülõk készítettek el. 

Május 27-én az ünnepi megemlékezést és koszorúzást
követõen  került sor az elõzetesen, a Városi Mûvelõdési Ház
és Könyvtár által meghirdetett, vasúttal kapcsolatos rajzpá-
lyázat eredményhirdetésére. 

Ezután az alsó tagozatosokat Dr. Boldizsár Ildikó
meseterapeuta kalauzolta a mesék birodalmában, majd Dr.
Nagy Lajos, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa  a
balatoni nádasok madárvilágát mutatta be a tanulóknak. 

Az egész iskolai közösség megtekinthette a MÁV Zrt. által
szervezett vasúti közlekedés-biztonsági nap helyszíneit: a
vasútmodell- kiállítást (Baross Gábor Vasútmodellezõ és
Vasútbarát Klub), vasútbiztonsági ismeretterjesztõ elõadást
követõen utazhattak az A 166. motorkocsival, kipróbálhatták
a hajtókázást, egymást vasutas egyenruhába öltöztethették,
megtervezhették egy-egy képzeletbeli kirándulás vasúti
útvonalát, totót töltöttek ki a megszerzett ismeretekbõl. 

A játékos vetélkedõ legjobbjai a MÁV Zrt. által felajánlott
jutalmakat Stangl Imre területi vasútbiztonság-vezetõtõl

vehették át. A vasutas programok mellett a rendõrségi és a
tûzoltósági eszközöket is kipróbálhatták az iskola tanulói. 

A délután tanár-diák mérkõzésekkel folytatódott, majd az
Acro Dance rock and roll együttes mûsora készítette elõ az
esti disco hangulatát. 

A sokszínû program felejthetetlen élményeket biztosított
minden Tatay-s diák számára. 

CCssiizzmmaarriikk  BBéélláánnéé  iiggaazzggaattóó

Tatay-napok 2011

Gyermeknap az óvodában

A badacsonytomaji vasútállomáson „Vasúti Közlekedés-
biztonsági nap” programjain vettek részt május 27-én az
óvoda középsõ- és nagycsoportos gyermekei. 

Az állomási vágányzaton hajtókáztak, és motorkocsin
utazhattak a kicsik, s olyan élményekkel lettek gazdagabbak,
amelyet a mindennapi életben csak kevesen tapasztalhattak
meg, hiszen a családok fõ közlekedési eszköze a személygép-
kocsi.  A rendõrségi- és tûzoltó-bemutató az állomás rakodó-
területén várta a gyermekeket, ahol aktív részesei lehettek az
eseményeknek. Az iskola aulájában vasútmodell és a témá-
hoz kapcsolódó rajzkiállítást tekinthettek meg.

Óvodásaink nevében köszönjük az élményekben gazdag
délelõttöt, valamint az ajándékokat, melyeket a gyermekek
kaptak a szervezõktõl.

HHoorrvváátthh  EErrzzsséébbeett  óóvvooddaappeeddaaggóógguuss

Óvodások a biztonsági napon

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

A badacsonyi bazaltbányákban szervezett izgalmas aka-
dályversenyen vettek részt a badacsonytomaji általános
iskola csapatai április 20-án. 

A versenyt a Tapolca Kistérség és a nemesgulácsi
Keresztury Dezsõ Általános Iskola közösen szervezte. Egy
rövid tájékoztató után felmentünk a bazaltbányába, majd
sorra oldottuk meg az érdekes, változatos feladatokat. A
térképén megkerestük a Tapolcai-medence tanúhegyeit, s a
betûhalmazból kiválogattuk a Badacsonyban élõ állatokat,
növényeket. A Kisfaludy házaspár életéhez és Nemesgulács
történetéhez kapcsolódó feladatokat is sikeresen megoldot-
tuk. A badacsonytomajiak részérõl: Bodor Anna, Takács
Péter és Gelencsér Dávid alkotta csapat II. helyezést ért el. A
Gerstenkorn Kelemen, Halász Máté és általam alkotott trió
pedig a 4. helyen végzett.

Ezúton is szeretnénk megköszönni tanárainknak
Bánhegyiné Albis Zsuzsannának és Schneider Zsoltnak
felkészítõ munkáját. Gratulálunk a csapatoknak a szép ered-
ményekhez! Köszönjük a Keresztury Iskolának a szíves
vendéglátást.

IIllllééss  BBeennccee  66..  oosszzttáállyyooss  ttaannuullóó

Természetvédelmi
verseny



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

A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
Óvodavezetõi álláshelyének betöltésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a Pipiter Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
vezetõi álláshelyének határozatlan idõtartamra szóló közal-
kalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére pályáza-
tot ír ki 2011. augusztus 1. napjától kezdõdõ 5 év idõtartam-
ra 2016. július 31-ig az alábbi feltételekkel:

- felsõfokú ovodapedagógusi végzettség
- 5 év szakmai gyakorlat
- magyar állampolgárság
- pedagógus szakvizsga
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályazathoz csatolni kell: iskolai végzettséget igazo1ó
oklevél másolatot; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-

ványt; szakmai önéletrajzot; vezetõi programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel együtt; a
pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázatokat Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pol-
gármesterének címére (8258 B.tomaj, Fõ u. 14.) kell megkül-
deni az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30 napon belül. A pályázók részére felvilágosítást
Badacsonytomaj Jegyzõje ad személyesen, vagy a 87/571-270
telefonszámon. A pályázatok elbírá1ása az elõzetes vélemény-
nyílvánítási eljárást követõen a pályázók meghallgatása után a
fenntartó önkormányzatok képviselõ-testületeinek együttes
ülésén történik. Illetmény a 1992. évi XXXIII. törvény
vonatkozó szabályai alapján. Juttatás: a vezetõi pótlék a pótlék
alap 230%-a. KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr

Pályázati felhívás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló
23/2004. (IX.30.) számú rendelete, a "lakás és nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérletérõl és elidegenítésérõl szóló
28/2004. (IX.30.) számú rendelete, valamint a 71/2011.
(IV.5.) számú határozata alapján pályázatot hirdet a tulaj-
donát képezõ Felsõ-bazársor hosszú távú hasznosítására.

A terület Badacsonytomaj 1239 hrsz alatt található, össz.
nagysága 1646 m2. Az 1238 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának
átjárási szolgalmi joga van az ingatlanon.

A Helyi Építési Szabályzat alapján a Vt-2* övezeti
besorolásba tartozik, ahol a beépíthetõség legfeljebb 50%,
megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m.

A területen elhelyezhetõ: 
1.) lakóépület, 2.) igazgatási épület, 3.) kereskedelmi, szol-

gáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 4.) egyéb
közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amely-
ben a gazdasági célú használat az elsõdleges, 5.) egyházi,
oktatási, egészségügyi, szociális épület, 6.) sportépítmény, 7.)
nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szol-
gáló épület, 8.) termelõ kertészeti építmény.

Badacsonytomaj Város Képviselõ-testülete a fentiek
közül, csak az 1.) ,3.) 4.), 6.) és az 5.) pont egészségügyi
épület funkciókat támogatja.

A területen található: - 1. sz. üzlethelyiség 11 m2 alap-
területû, (közmûellátottsága: víz, villany, csatorna) - 2. sz.
üzlethelyiség 11 m2 alapterületû, (a villany kivételével köz-
mûellátottsága nem megoldott) - 3. sz. üzlethelyiség 11 m2
alapterületû, (a villany kivételével közmûellátottsága nem
megoldott) - nyilvános WC - Tourinform Iroda épülete - ún.
volt Rózsakõ presszó - Csülök Csárda 1239/A hrsz alatt, mely-
nek tulajdonosa magánszemély, nem képezi a pályázat részét.

- West Star üzlethelyiség kb. 70 m2 alapterületû melynek
tulajdonosa magánszemély, nem képezi a pályázat részét.

Az üzletek alatti földterület az önkormányzat tulajdona és
az ezekbõl származó földhasználati díj, továbbra is az önko-
rmányzatot illeti meg. Az Önkormányzat a hasznosítás
során a tulajdonjogot nem kívánja átruházni, ezért a pályázó
köteles az Önkormányzattal együttmûködésben kidolgozni
az e területre vonatkozó fejlesztési koncepcióját. 

A koncepciónak tartalmaznia kell a Tourinform iroda
helyiségének biztosítását is.

A pályázat részét kell, hogy képezze az éves bérleti díj
meghatározása, a bérleti (hasznosítási) jogviszony tartalma
határozott maximum 25 év idõtartam. A futamidõ végén a
felépítmény önkormányzati tulajdonba kerül.

Pályázatot nyújthatnak be jogi személyek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ természetes személyek.
Amennyiben a pályázó egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem
rendelkezi, a pályázatban nyilatkoznia kell arra, hogy a bérleti
szerzõdés megkötéséig a vállalkozói igazolványt kiváltja. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
cégnevét, a pályázó címét, székhelyét, a pályázó adószámát,
az eljáró képviselõ nevét, a helyiségekben gyakorolni kívánt
tevékenység megnevezését, az épületegyüttesre vonatkozó
fejlesztési koncepciót, igazolást a pályázati letét befizetésérõl,
a pályázati tárgyalás napjáig (csekkszelvénnyel, vagy
pénztárbizonylattal), nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
pályázat feltételeit elfogadja, igazolást arról, hogy a gazdasá-
gi társaság és egyéni vállalkozó pályázónak a NAV, valamint
a helyi önkormányzattal szemben nincs  tartozása.

A pályázathoz csatolni kell legkésõbb a pályázati tárgyalás
napjáig: a Társasági Szerzõdés (Alapító Okirat) hiteles, 30
napnál nem régebbi cégkivonatát, illetve a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, NAV, illetve a vállalkozás székhelye szer-
inti jegyzõ, továbbá  30 napnál nem régebbi igazolását arra
vonatkozóan, hogy a pályázónak adó és járuléktartozása
nem áll fenn (ezen feltételek értelemszerûen a már mûködõ
gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra vonatkoz-
nak), Badacsonytomaj Jegyzõjének igazolása, hogy az
Önkormányzattal szemben tartozása nincs. 

A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a pályázati
feltételeknek megfelel és akit a pályázati tárgyaláson az erre
összehívott Bizottság összességében a legelõnyösebb
pályázónak ítél. 

A pályázaton résztvevõknek pályázati letétet kell fizetni. A
pályázati letét összege 500.000.- Ft. A pályázati letétet
csekken vagy átutalással legkésõbb a tárgyalás napjáig kell az
önkormányzat egyszámlájára letétbe helyezni és legkésõbb a

pályázati tárgyalás elõtt az igazoló szelvényt be kell mutatni.
A pályázat nyertese által befizetett letét a bérleti díj részeként
elszámolásra kerül.

A nyertes pályázóval a pályázati tárgyalás napját követõ 30
napon belül szerzõdést kötünk.

Ha a nyertes pályázó a szerzõdést 30 napon belül nem köti
meg, az általa befizetett pályázati letétet elveszíti. Ha a
pályázó nyertese a meghatározott feltételeket a neki felróható
okokból nem teljesítette, a pályázati tárgyaláson részt vett
második legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázó jogosult
szerzõdést kötni, feltéve, hogy erre irányuló szándékát a
pályázati tárgyaláson bejelentette. 

A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érõ pályázók
részére a pályázati letét a tárgyalást követõ 8 napon belül vis-
szafizetésre kerül. A második legelõnyösebb ajánlatot tevõ
pályázónak - amennyiben szerzõdéskötés az elsõ helyezett
pályázóval megtörtént -  a letét 15 munkanapon belül kerül
visszautalásra. 

A pályázatot a fentieknek megfelelõ tartalommal, zárt
borítékban kell beküldeni, illetve a Polgármesteri Hivatalban
a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályon leadni. A
borítékra fel kell tüntetni, hogy "Felsõ-bazársor hasznosítási
pályázata".

A pályázat beadásának határideje: 2011. augusztus hó 1.
nap 16,00 óra

Postára adásának határideje: 2011. július hó 28.nap
A pályázati tárgyalás idõpontja: 2011. augusztus hó 31. nap
A tárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal (8258

Badacsonytomaj, Fõ u. 14.) Tanácskozó terme
A pályázati tárgyalásra külön meghívót nem küldünk!
A pályázatot benyújtókat kérjük, hogy a megjelölt

idõpontban és helyen a tárgyalásra jelenjenek meg. A tár-
gyaláson a pályázó személyesen, vagy írásos meghatalmazot-
tja útján vehet részt. 

További információ a Polgármesteri Hivatal Badacsony-
tomaj, Fõ u. 14., Vagyongazdálkodási és Építéshatósági
Osztályon, Telefon: +36-87/571-274.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánítsa.

KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr

Pályázati felhívás

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a "Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet védõnõ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: Veszprém megye,
8258 Badacsonytomaj, Kert u. 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: A védõnõi ellátásról szóló 49/2004 (V.21.)
ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelõen Badacsony-
tomaj védõnõi feladatai, illetve az iskola-egészségügyi
ellátásról szóló 26/1997 (IX.3.) NM rendelet szerinti iskola-
védõnõi feladatok ellátása a badacsonytomaji Tatay Sándor
Közös Fenntartású Általános Iskolában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Fõiskola, Egészségügyi fõiskola-
védõnõi szak; egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; szakképzett-

séget igazoló irat(ok) hiteles másolata; szakmai önéletrajz;
nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a
pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ, legkoráb-
ban 2011. július 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje:  2011. június 29. A pá-
lyázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Weller-
Jakus Tamás jegyzõ nyújt, a 06-87/571-270-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a
pályázatnak a Badacsonytomaj Város Önkormányzata címé-
re történõ megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 14.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
védõnõ; vagy személyesen: Tóthné Sáfár Zsuzsanna,
Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 14.    

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kjt. 21/A. §-a alapján a közalkalmazotti jogviszony

létesítésekor 3 hónap próbaidõ kikötése kötelezõ.
KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr

Pályázati felhívás

Folytatás az 1. oldalról:
A mûködés érdekében mindenkinek meg kell érteni, hogy

tulajdonosa a rendszernek, a csalók a kis közösséget hozzák
lehetetlen helyzetbe.

Megoldásként felmerült, hogy a hálózatot átadnák a DRV-
nek, de a cég által szabott feltételek megteremtéséhez sok
idõre és rengeteg pénzre lenne szükség - tette hozzá Horváth
Márta osztályvezetõ. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzõ el-
mondta, hogy valódi megoldást a vízi közmû társulássá
történõ átalakulás jelenthet. Így meglennének a biztonságos
mûködtetéshez szükséges jogi lehetõségei a közösségnek.
Simonné Visi Erzsébet képviselõ javaslata alapján az
átmeneti idõszakban az Önkormányzat letéti számlájára kel-
lene befizetni az eddigi fogyasztás alapján kalkulált összeget,
errõl tájékoztató levelet és csekket küldenek ki minden érin-
tettnek. A tulajdonosi ülés 2010-re 700 Ft-os, az idei évre
pedig 800Ft köbméterenkénti árat fogadott el. Bíznak abban,
hogy mindenki a lehetõ leghamarabb fizet, a nyár folyamán
ismét lesz egy tulajdonosi gyûlés, amelyre elõkészítik a vízi
közmû társulat megalapításához szükséges összes dokumen-
tumot. KKyy

Elzárhatják az ivóvizet



Köszönjük minden támogatónknak, hogy felajánlá-
saikkal, segítségükkel hozzájárultak a rendezvény létre-
jöttéhez!

Altner Rita, Badacsony CÉH Turisztikai Egyesület,
Badacsonytomaj Húsbolt, Badacsonytomaj Sportegye-
sület, Badacsonytomaj Önkormányzat, Badacsonytomaj
VN Kft., 

Borbarátok Étterem-Nagy Család, Csizmarik Eszter,
Dr. Scheller György, Fenyõ Borozó, Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság, Horgász Egyesület, Hotel
Bonvino, Kürtöskalács, Lukács László, Margittai Elemér,
Menü Bt., MidiTOURIST, Muskátli Étterem, Nõk a
Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja,
Nyugdíjas Egyesület, Olvasókör, Öreghalász Horgász-
bolt, PEAC Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet, Pipitér
Óvoda, Polgárõr Egyesület, Rendõrség, Sipos Borház,
Sörpatika, , Starcsevics László, Szikvíz, Tatay S. Általános
Iskola, Varga Pincészet Kft., Vastag Gábor, Vegyi- és
élelmiszerbolt, Vén Kocsis Vendéglõ, Vígh Bacchus
Étterem, Weller András, Wellerné Tünde

Város- és gyermeknap

A Helytörténeti és Néprajzi Gyûjtemény június 1-jétõl
szeptember 12-ig - hétfõ és kedd kivételével - minden
nap várja a látogatókat Badacsonytomaj központjában.

A ház 1898-ban épült és 1983. óta mûködik Táj-
házként. A népi építészet szempontjából jelentõs épület-
ben dokumentumok, fotók idézik a régi korokat. A
helységek, tárgyak magukról beszélnek. A nyitás elõtti
napokban szorgos kezek dolgoztak azért, hogy méltó
körülmények között tudja fogadni a Tájház a helyi
lakosokat és a településre látogató turistákat.

A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár köszöni a
Nyugdíjas Egyesületnek és a Nõk a Balatonért Egyesület
badacsonytomaji csoportjának a munkát. Külön köszönet
a Kolping Család Egyesületnek, akik vállalták az összes
függöny és terítõ tisztítását, valamint muskátlit
ajándékoztak az épület ablakaiba. DDeeáákk  FFeerreennccnnéé

Tájház

Folytatás a 1. oldalról...

A Badacsonytomaj IV. ütem csatorna beruházás elszá-
molásával kapcsolatosan június 11-én, a Varga Kft. pince-
fogadójában megtartott ügydöntõ megbeszélésen mintegy
250 fõ jelent meg. 

A beruházás induló és tényadatainak ismertetése után a
jelenlévõk pertársaság megalakulását határozták el.
Amennyiben az Önkormányzat elszámol velünk, érdekeltsé-
gi egységenként, azaz bekötésenként 100.000. Ft visszajár.
Ellenkezõ esetben polgári pert indítunk követelésünk
kamattal növelt teljesítéséért, valamint büntetõpert a
felelõsök megállapítására. A pertársaság tagjai kitöltött
ügyvédi meghatalmazás nyomtatványt küldenek dr. Bõsze
Ferenc ügyvédnek, valamint az iroda letéti számlájára 2000.
Ft-ot átutalnak. Az ügyvéd képviseli a pertársaság tagjait
befizetõnként 100.000. Ft összegben. Aki kimarad, lemarad!

Ügyvédi meghatalmazás nyomtatvány beszerezhetõ:
Badacsonyörs, Rózsa büfé, Badacsonytomaj, Gyógyszertár,
Borbarátok Étterem. ZZeellcczzeerr  PPéétteerr

A tapolcai általános iskolákat, a révfülöpi általános iskolát
és a badacsonytomaji általános iskolát régi, szoros barátság
köti össze, ami a sportversenyeken is megmutatkozik. 

Valahányszor, mikor pályára lépünk nem ellenségként,
hanem ellenfélként tekintünk egymásra. Rengeteg barátság
alakult ki egy-egy torna alatt. Hatalmas küzdõerejérõl és
tehetségérõl számot téve, szinte minden egyes versenyen a
mi csapatunkból került ki a gólkirálynõ, Giczi Vivien vagy
Németh Benigna személyében és a legjobb kapus is, az én
személyemben. Ebben az évben sikerült többek között el-

nyernünk a Révfülöp Kupát, a Bárdos Kupát és legutóbb a
Tatay Kupát is. Nem csak a nagyok, de a kis szivacskézilab-
dások is rengeteg sikert bezsebeltek, többek között a Rév-
fülöp Kupán elért összesített elsõ helyezésünkhöz is nagyban
hozzájárultak. Ezúton is szeretném megköszönni a testne-
velõ tanárok felkészítése mellett az egész csapat nevében
Berecz Nikolett edzõnknek, akit nagyon megszerettünk,
hogy ennyi idõt és törõdést fordított ránk. Remélhetõleg jövõ-
re is megmarad az iskolák közötti jó barátság és a sikerek sem
fognak elmaradni.                 KKoovvááccss  JJaannkkaa  77..  oosszzttáállyyooss  ttaannuullóó

Kézilabdatornák

Fotó: Iskola

A Kistérségi Gyermeknapot Badacsonytomajon rendeztük
május 30-án, melynek ünnepélyes megnyitóján Császár
László elnök köszöntötte a kistérség iskoláiból meghívott
vendégeket. Varga Béláné közoktatási referens értékelte a
2010/2011-es tanév kistérségi tanulmányi versenyeit.
Büszkén vettük át az I. helyezettnek járó kupát, melyet az
összesített eredmény alapján nyertünk el: 150 pontot
gyûjtöttünk össze a különféle tantárgyakhoz kapcsolódó és
sportversenyeken, jelentõsen, 50 ponttal megelõzve a
második helyezettet.

Gratulálunk versenyzõ tanulóinknak és köszönjük a
felkészítõ pedagógusok munkáját, a közös erõfeszítések
kiemelkedõ sikert eredményeztek. A nap vidám pro-
gramokkal folytatódott, többek között az ÖKO-PANNON
Kft. által biztosított helyszíneken, melyek a szelektív hul-
ladékgyûjtés fontosságára hívták fel a gyerekek figyelmét,
élvezetes, játékos formában.           CCssiizzmmaarriikk  BBéélláánnéé  iiggaazzggaattóó

Elsõ a Tatay iskola

Legutóbb megjelent számunk óta nem nyert a
Badacsonytomaj-Tapolca FC  csapata az NB III Bakony
csoportjában, az utolsó Répcelaki találkozón 3:1-re
kikapott az együttes, azt megelõzõen pedig döntetleneket
játszottak, de a Magyar Kupában viszont hazai pályán
legyõzték a Balatonfüred együttesét 3:2 arányban. 

A Répcelak elleni csapat:
Badacsonytomaj/Tapolca: Osbáth - Németh A., Bárány,

Németh R., Lukácsa - Balogh, Csala, Tóth, Szõcze - Kiss,
Mayer. Edzõ: Németh István.

A második félidõ elsõ mozzanataként Szõcze indításával
Balogh lefutota védõjét, pontos beadását Kiss lõtte a kapuba,
2:1. A sérülések miatt négy kezdõjátékost nélkülözõ vendé-
gek megadták magukat a bennmaradást kiharcoló hazaiak ellen.

A Bakony csoport góllövõlistáján Kiss Márton a negyedik
helyen végzett 17 góllal.

Az értékelés viszont most háttérbe szorul, hiszen Lesz
Ferenc a sportegyesület elnökétõl származó információ
szerint a vezetés, a játékosok és az utánpótlás csapatok az
önkormányzatra szegezik tekintetüket. Az eredetileg ter-
vezett Május 31-ei testületi ülésen nem született döntés a
csapat támogatását illetõen. Legközelebb pedig június hónap
végén ülésezik a badacsonytomaji testület, ami önmagában
veszélyt hordoz a csapat mûködését illetõen, hiszen az után-
pótlás csapatok nevezési határideje június 17-én lejár.
Bízunk benne, hogy mindenki számára megnyugtató döntés
születik majd, és következõ júliusi számunkban olvashatnak
részletesen, hiszen majd az önkormányzat illetékese, az SE
elnöksége és az érintettek is elmondják majd véleményüket! 

Véget ért az utánpótlás csapatok számára is a bajnokság a
2010/2011-es szezonban. A II. osztály Nyugati csoportjában

az U-19-es korosztály a 6. helyen végzett, az U-17-es csapat
pedig a 4. lett csoportjában.

A csoport gólkirálya Tombor Róbert lett 34 találattal!
A csapat játékosai: Berta Dominik, Csík Milán, Horváth

Norman, Horváth Márk, Hosszú Martin, Ihász Norbert, Kis
Ádám, Kis Dávid, Kiss Bence, Kovács Martin, Lajtai Dávid,
Lübkemenn Fred, Molnár Gergõ, Sabján Sándor, Szabó
László, Szabó Máté, Szombathelyi Ferenc, Tombor Róbert,
Edzõ: Lukács László TTaappoollccaaii  GGáábboorr

Öröm lesz a jövõ vagy bánat?

Folytatás az 1. oldalról:
Mindenki megnyugvására ez június 7-ig mûködött is, ám

az említett napon a Villa Park Kft. át kívánta adni a 3000m2-
en kialakított új fürdõhelyet. A területen lenyírta a füvet,
létesített egy vizesblokkot, lekerítette és a nádnyiladékba
betett egy lépcsõt. Az átadás napján Badacsonytomaj Város
Önkormányzatában rendkívüli képviselõ-testületi ülést tar-
tottak, amelyen az átadásra szánt ingatlant a képviselõk
megtekintették és megállapították, hogy az a jelenlegi
állapotában fürdésre alkalmatlan. A lépcsõrõl jól látható,
hogy aki ott lelép, nádtorzsákba, illetve méteres iszapba
ütközik. Balesetveszélyesnek is nevezhetõ, hiszen akadt egy
bátor ember, aki másnap megfürdött és kezén, lábán
sérüléseket szerzett.

Az állapotok korántsem azonosak az elõzõ fürdési

lehetõséggel, ezért az Önkormányzat és az Egyesület megta-
gadta a terület átvételét. A hosszan tartó tárgyalás során a
jelenlévõk többször kérték, hogy a fenti feltételek meg-
teremtéséig szerzõdés szerint biztosítsák a fürdés lehetõségét
a régi strandon. Mindezt figyelmen kívül hagyva a területen
lévõ zárat lecserélve ismét elzárták Badacsonyörs elõl a
Balatont.

Tekintettel a szerzõdésekre a BÖÉE birtokvédelmi eljárást
indított, mivel a Villa Park Kft. megszegte a megállapodás-
ban foglaltakat és ismét a média segítségét kéri. Természe-
tesen békés úton szeretnénk eredményt elérni, de az szá-
munkra elfogadhatatlan, hogy június 7-én egy Balaton parti
település lakossága ne tudjon fürdeni a Balatonban!

SSiimmoonnnnéé  VViissii  EErrzzsséébbeett  eellnnöökk,,

BBaaddaaccssoonnyyöörrssii  ÉÉrrddeekkvvééddeellmmii  EEggyyeessüülleett

Örsnek nincs strandja

Értesítés



Pedagógusnap
A Veszprém Megyei Önkormányzat a megye összefogásá-
nak kifejezésére a Magyar Sport Napja tiszteletére XIV.
alkalommal rendezte meg a „Megyefutás”-t, a Tatay
Általános Iskola diákjai pedig szívesen vettek részt a már
hagyományosnak mondható programon. 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata nevében Rajzó
Ildikó képviselõ asszony szívélyesen köszöntötte a megye-
futás szervezõit, résztvevõit. Beszédében felhívta a figyelmet
a mozgásban gazdag életmód minél fiatalabb korban való
elkezdésére, amely nemcsak a test, a lélek harmóniájának
megerõsödésére szolgál, hanem pozitív hatást fejt ki a
teherbírásra, a tanulási folyamatokra egyaránt. Dér Eszter 7.
osztályos tanulónk Pierre de Coubertin: Óda a sporthoz
címû versével tisztelgett a megjelentek elõtt. Veszprém
Megye Önkormányzata részérõl Göndör József ifjúsági- és
sportreferens megköszönte a szívélyes fogadtatást, elmondta,
hogy a Megyefutást a Magyar Sport Napja tiszteletére
szervezték, ahol helyet kapott az egészséges életmód, a
mozgás-gazdag életvitel népszerûsítése is. 

A településünk részvételét jelképezõ szalagot Rajzó Ildikó
képviselõ asszony és Kovács Janka 7. osztályos tanulónk
kötötte fel a megyezászlóra. Tanítványaink szívesen futottak
1-2 km-t a sportolókkal, Schneider Zsolt vezetésével, ezzel is
jelezve a futás népszerûségét, a közösség összetartó erejét.

Köszönetet mondok ezúton is azoknak a diákoknak, akik
részt vettek a Megyefutáson és ezzel is öregbítették iskolánk
jó hírnevét. LLaakkaattnnéé  MMóóggoorr  KKaattaalliinn  tteessttnneevveellõõ  ttaannáárr

A Nõk a Balatonért Egyesület helyi énekkarának meg-
hívására Badacsonytomajon vendégszerepelt május 7-én, 8-
án az újvidéki Kapisztrán Ferences Ifjúsági Kórus és szom-
bat este nagy sikerû hangversenyt adtak a Szent Imre
Római Katolikus templomban.

Az énekkar 1999-ben alakult, az akkori háború sújtotta
Jugoszláviában. Amikor nagyban hullottak a bombák Újvi-
dékre, a ráérõ, iskolai tanítás hiányában csellengõ gyerekek
közül többen is betértek a város ferences templomába.
Beszédes Margit zenetanárnõ gyûjtötte õket maga köré és
foglalkozott velük. Elõször szentmiséken énekeltek, majd
kórussá alakultak. Azóta sokan csatlakoztak hozzájuk és a
gyermekkórusból ifjúsági kórus lett. A tagok között van
általános iskolás, közép és fõiskolás is.

Az elmúlt 12 évben az énekkarnak számtalan fellépése
volt Vajdaságszerte. Jártak már Horvátországban és Magyar-
ország több városában is, Budapesten, Szegeden, Piliscsa-
bán. Négy CD-jük jelent meg eddig és most készül az ötö-
dik. Vezetõjük azóta is Beszédes Margit, programjaikat pedig
Beszédes József szervezi.

Hogyan kerültek ide? Krisztin N. László polgármester
hallotta õket énekelni Budapesten és úgy gondolta, hogy ezt
a lelkes, örömmel és csodálatosan éneklõ együttest el kellene
hívni a városunkba. A szervezést és a meghívást már a mi

NABE csoportunk vállalta fel.
Május 7-én kora délután, 7 órás utazás után érkeztek meg.

Megmutattuk nekik Badacsonytomaj nevezetességeit, jártak
a Rózsa-kõnél, megnézték a múzeumban Egry József képeit. 

Szereplésük az esti misén kezdõdött, majd nagysikerû hang-
versennyel ajándékozták meg a helyi hallgatóságot. A közön-
séget teljesen elkápráztatták és a mûsor végén mindenki feláll-
va tapsolt. A szereplés után megköszöntük, hogy eljöttek hoz-
zánk és elhozták szereplésükkel a kint élõ magyarság
üzenetét. Hangsúlyoztuk, hogy ezek a rendezvények, kapcso-
latok bizonyítják legjobban, hogy hiába darabolták fel orszá-

gunkat, hiába csatoltak más országokhoz több millió ma-
gyart, a magyarság egy és megbonthatatlan. Kértük a kórus
tagjait, hogy vigyék el a szerbiai magyaroknak Badacsony-
tomaj lakóinak üzenetét: azt, hogy köszönjük, hogy ennyi
bántás, megkülönböztetés, sokszor megalázás ellenére is
ápolják a magyar hagyományokat és több mint 90 év után is
megmaradtak magyarnak.

A Nõk a Balatonért Egyesület helyi szervezete ezúton is
szeretné megköszönni a támogatást azoknak, aki lehetõvé
tették az újvidéki kórus itt tartózkodását: Badacsonytomaj
Város Önkormányzatának, a Katica és a Víg Bachus
vendéglõknek, akik kedvezményesen biztosították az ebédet
és a vacsorát, a badacsonyi hegyi taxisoknak, akik ingyen
szállították a vendégeket, a Midi touristnak, aki a szállást és
a reggelit nagyon kedvezményesen szolgáltatta, a Varga
Pincészetnek, ahol egy nagyon hangulatos borkóstolón
vehettek részt az együttes tagjai és nem utolsó sorban Földi
István badacsonytomaji plébánosnak, aki a hangverseny
megtartásához, a Szent Imre templomot biztosította. Úgy
gondoljuk, hogy ezzel nem csak a kórus tagjait támogatták,
hanem a Vajdaságban kint élõ magyarokat is.

A NABE kórust meghívták õsszel Újvidékre.

KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóónnéé,,  NNAABBEE  hheellyyii  sszzeerrvveezzeettee

Újvidéki ifjúsági kórus Badacsonytomajon

A Veszprémi Megyei Könyvtár történelmi versenyt hir-
detett az általános iskolák felsõ tagozatos tanulói
számára „Vissza a középkorba” címmel.

Iskolánkból nyolc kétfõs csapat jelentkezett a felhívás-
ra. A diákoknak elõször egy kétfordulós internetes feladat-
sort kellett megoldani. Ez alapján jutottak be a harmadik,
a megyei könyvtárban megrendezésre kerülõ döntõbe.

Nagy örömünkre a 120 csapatból a mi intézményünk-
bõl 3 csapat is ott lehetett a döntõben. 

Nagy izgalommal és rengeteg külön munkával készült
a hat diák a megmérettetésre. Elolvasták, kijegyzetelték a

több száz oldalas irodalmat, próbáltak maximálisan fel-
készülni.

A sok tanulás meghozta eredményét. Esztó Brenda és
Terhes Vivien 5. helyezett, Gerstenkorn Kelemen és
Tompos Fabó Noel 8. helyezett, Dajka Kevin és Kun
Roland 12. helyezett lett.

Jutalmuk lett még az is, hogy a felkészülés során
történelmi ismereteiket rengeteg plusz  ismerettel gyara-
píthatták, amit az életben, vagy esetleg már a felvételin is
kamatoztathatnak. KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóónnéé

ffeellkkéésszzííttõõ  ttaannáárr

Sikeres szereplés a megyei történelmi versenyen

XIV. megyefutás

Iskolánk kézilabdás múltja mellett kiemelt szerepet kap
labdarúgó palántáink versenyeztetése, a sportág megsze-
rettetése, az alapképességek fejlesztése, a tehetséges tanu-
lók egyesületbe irányítása. 

A Sport XXI. program keretén belül évek óta sikeresen
pályázunk több korcsoportban is az utánpótlás-nevelés álla-
mi támogatására. Ebben a tanévben 50.000 Ft-ot kaptunk a
versenyekre való utaztatás költségeire, 75.000 Ft értékben
pedig focilabdákat és mezeket vehetett át iskolánk. Nagy
örömünkre szolgál az is, hogy az I-II. kcs-ban a gyerekek
szívesen vesznek részt az edzéseken, bírják a terhelést és
óriási lelkesedésük, kitartásuk van a versenyeken. 

Ezt bizonyítják az eredmények, a dobogós helyezések, a
vitrinben elhelyezett serlegek. Felkészítésükben nagy sze-
repet játszik a testnevelõ tanárok mellett Csala Tamás lab-
darúgó edzõ munkája, aki már óvodás koruk óta heti rend-
szerességgel lelkiismeretesen foglalkozik tanulóinkkal. 

Reméljük, hogy a pályázati sikerek mellett a jövõben is
megmarad gyermekeink labdarúgás iránti szeretete és
lelkesedése. LLaakkaattnnéé  MMóóggoorr  KKaattaalliinn  IISSKK  eellnnöökk

Sportpályázati sikerek II.

Az elsõ osztályosok a tanév második félévében uszodaláto-
gatáson vettek részt. A 2010 õszén újonnan megnyílt Csík
Ferenc Tanuszoda Keszthelyen a délutáni órákban tudott
minket fogadni. Barátságos személyzetük, tiszta, higiéni-
kus környezettel várja a vendégeket.

Ily módon három alkalommal tudtunk hódolni a vizes
élményeknek. Az önköltséges programon 14 gyermek lelke-
sen vette az akadályokat. Az oktatást Schneider Zsolt testne-
velés szakos kolléga vállalta el, ezúton is köszönöm a szülõk
és magam nevében az önzetlen munkáját.  A gyermekeknek
volt alkalmuk megismerkedni  játékos formában a külön-
bözõ úszásnemek alapjaival a tanmedencében. Az ügye-
sebbek már az úszóknak való medencét is kipróbálhatták az
órák végén. Fiúk és lányok egyre jobban és jobban "szelték a
habokat". Elhatároztuk, hogy jövõ tanévben is szervezünk az
osztálynak ilyen jó hangulatú sportos programot.

Ezúton szeretném megköszönni a kísérõ szülõk munká-
ját, segítségét!                                  FFaarrkkaass  CCssiillllaa  oosszzttáállyyffõõnnöökk

Uszodában voltunk

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Lakatné

Fotó: Iskola

A település pedagógusait köszöntötték a képviselõ-testület
tagjai a városházán június 6-án. 

A hangulatos találkozón Krisztin N. László polgármester
kiemelte tevékenységük fontosságát, hozzátéve, hogy
Magyarországon ritkán voltak olyan idõszakok, amikor az
elismertségük is ennek megfelelõen alakult. Városunk
mindig igyekezett a lehetõ legjobb feltételeket megteremteni
a színvonalas nevelõ-oktató munkához, a kiváló nevelõi
közösség pedig adott. Az ünnepi pillanatokban verset mond-
tak a Takács testvérek Benedek és Péter, majd a közös koccin-
tás után borkóstoló és vacsora következett. KKyy

Június 4-én másodszor jött össze emlékezni az a kis
közösség városkánkban, akik gondolnak történelmünk
legfájdalmasabb pillanatára, Trianon gyászos emlékére.

A FIDESZ helyi szervezete elõadásában részt vett a Nõk
a Balatonért kamara énekkar, Ali Éva elõadónõnk, Földi
István esperes plébánosunk, Horváth Lacika elsõ osztályos
kisdiák és a megjelent közösség egy egy szál virággal.

Reményt keltõ, hogy hosszú szünet után városunk lassan
ébredez, és megvallja nemzeti hovatartozását. Talán- talán a
kétezres létszámú helységben elkövetkezhet majd, hogy
nemzeti emlékezéskor, ünnepeken, magyarnak vallani
magunk öröm is lehet.

Részt venni felemelõ érzés volt és ezt mindenkivel
szeretnénk megosztani!

Hajrá Magyarok! FFaarraaggóó  GGyyöörrggyy

Emlékezés Trianonra



Szent Pál rómaiakhoz írt levelének második felében ol-
vashatjuk ezt, ahol az apostol úgy mutatja be a keresztény
életét, mint az igazi életet, amelyben a Krisztustól kapott
igazi öröm és igazi szabadság nyilvánul meg. A keresztény új
módon, a Szentlélek fényével és erejével közelít a feladatok-
hoz és a problémákhoz, amelyekkel élete során találkozik.

Ebben a szakaszban, amely szoros egységet alkot az elõ-
zõvel, az apostol megfogalmazza azt az alapvetõ célt és hoz-
záállást, amelynek egész viselkedésünket jellemeznie kell:
dicsõítsük Istent az életünkkel, és alakítsuk át egyetlen szere-
tetté azzal, hogy mindig az õ akaratát keressük, mindig azt,
ami leginkább kedves elõtte. Egyértelmû, hogy Isten
akaratának teljesítéséhez arra van szükség, hogy elõbb meg-
ismerjük. Ám, ahogy az apostol érzékelteti, ez nem könnyû.
Lehetetlen jól felismerni Isten akaratát, ha nincs egy külön-
leges fény, amely a különbözõ helyzetekben segít elkerülni a
tévedéseket és a hibákat, amelyekbe könnyen belecsúszha-
tunk, ugyanakkor segít felfedezni, hogy Isten mit is akar tõlünk.

A Szentlélek adományáról van szó, amelyet a megkülön-
böztetés ajándékának nevezünk. E nélkül elképzelhetetlen,
hogy hiteles keresztény gondolkodásmód alakuljon ki ben-
nünk. De hogyan nyerhetõ el, és hogyan növekedhet ben-
nünk ez az annyira fontos ajándék? Mindenekelõtt kétségte-

lenül jól meg kell ismernünk a kereszténység tanítását. Ám
ez még nem minden. Ahogy az apostol sugallja, elsõsorban
az életünkrõl van szó: éljük nagylelkûen Jézus igéit, vessük
bele magunkat félretéve minden félelmet, bizonytalanságot
és középszerûséget. Mindig késznek kell lennünk arra, hogy
teljesítsük Isten akaratát. Ezen az úton nyerjük majd el a
Szentlélek fényét és alakítjuk magunkban azt az új gondol-
kodásmódot, amelyet õ kér tõlünk.

Hogyan éljük tehát az e havi igét?
Úgy, hogy igyekezzünk kiérdemelni azt a fényt, amely

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk Isten
akaratát. Határozzuk el, hogy egyre jobban meg akarjuk
ismerni akaratát, ami az igéiben, az egyház tanításában és az
állapotbeli kötelességeinkben nyilvánul meg. Fõleg pedig
éljünk, mert - amint láttuk - az életbõl és a szeretetbõl
születik a fény. Jézus kinyilatkoztatja magát annak, aki
szereti õt azáltal, hogy életre váltja parancsait (vö. Jn 14,21).
Ha így cselekszünk, sikerülni fog Isten akaratát megtenni:
ez a legszebb ajándék, amellyel megajándékozhatjuk õt. És
nemcsak azért lesz kedves elõtte, mert iránta érzett szerete-
tünket fejezzük ki általa, hanem mert elhozza majd a meg-
újult kereszténység fényét és gyümölcseit környezetünkbe.     

IIssttvváánn  aattyyaa

Katolikus üüzenet: „„NNee  hhaassoonnuulljjaattookk  aa  vviilláágghhoozz,,  hhaanneemm  ggoonnddoollkkooddáássttookkbbaann
mmeeggúújjuullvvaa  aallaakkuulljjaattookk  áátt,,  hhooggyy  ffeelliissmmeerrjjéétteekk,,  

mmii  aazz  IIsstteenn  aakkaarraattaa,,  mmii  aa  hheellyyeess,,  mmii  aa  kkeeddvveess  eellõõttttee  ééss  mmii  aa  ttöökkéélleetteess!!””  ((RRóómm  1122,,22))

Badacsonytomaj elsõ egyházát 1344-ben szentelték fel
Szent Imre tiszteletére. Ezt a templomot a törökök pusztí-
tották  el 1548-ban, és csak 1757-ben építették a helyére az
új templomot, amelyet szintén Szent Imre tiszteletére
áldottak meg.

Településünk második temploma - az un. „régi templom”
homlokzati tornyú, fazsindelyes, meszelt falú épület volt, és
elõdjéhez hasonlóan a mostani közösségi ház helyén állt. A
viharvert, villámsújtotta, 170 éves templom az 1930-as évek
elejére már olyan javíthatatlanul rossz állapotba került, hogy
életveszélyessé nyilvánították. 1931 tavaszán - 80 éve - a
tomajiak ezért is álltak neki immár harmadik templomuk
építésének Varga Sándor plébános vezetésével, aki aztán
mindvégig motorja volt a templomépítés nagy munkájának.

Varga Sándor Nagykanizsán született 1880. január 7-én.
Édesanyja háztartásbeli, édesapja csizmadiamester volt.
Középiskoláit szülõvárosában, a teológiát Veszprémben
végezte. Áldozópappá 1903-ban szentelték. Isten szolgálatát
Zalagógánfán kezdte. Káplán évei után 1915-tõl plébános
Marcaltõn, majd 1926-tól Badacsonytomajon.

Az a hely, amelyet Varga Sándor itt talált - finoman szólva
- lehangoló látványt nyújtott abban az idõben. A nem sokkal
korábban elkészült Deutsch Szálloda égnek meredõ tûzfala
tövében meghúzódó plébánia roskadozó épületét és a
mostani templom területét is magába foglaló rendetlen gaz-
dasági udvar - istállókkal, ólakkal, kazlakkal, bûzlõ trá-
gyadombbal - bizony nem nagyon illett egy balatonparti
település fõterére.

A plébánia és az udvar fölé magasodtak a templom mögött

ma is látható támfalas teraszok és ezek fölött állt a kelet felé
nézõ rogyadozó templom.

Az alkotó szellemû és jobbító szándékú új plébános
ezeknek az áldatlan állapotoknak valószínûleg már akkor
hadat üzent, amikor elõször szemlélte meg leendõ „biro-
dalmát”.

Hogy a templomépítés gondolata mikor vetõdött fel ben-
ne, nem tudhatjuk, de azt igen - sárgult papírlapok és vissza-
emlékezõk tanúsítják - hogy mennyit kellett talpalnia és kil-
incselnie a paplaktól a püspökvárig, a községházától az
országházig, amíg az építkezés egyáltalán  elkezdõdhetett.
Hiszen nem csak a templomépítés ellenzõit kellett jobb
belátásra bírni, hanem olyan támogatókat is találni,  akik
hozzájárultak a nagy munka költségeihez, vagy segítettek
forrásokhoz jutni.

S hogy mindez megvalósulhatott, az elsõsorban Varga
Sándor plébános úr páratlan szervezõkészségének és fárad-
hatatlan buzgalmának volt köszönhetõ, aki az egyszerû
emberek sokasága mellett jó néhány tekintélyes és befolyásos
személyiséget is a templomépítés ügye mellé tudott álítani.

Ezek közül kiemelkedõ szerepe volt Csala Gergely közsé-
gi bírónak, akivel a kezdetektõl fogva együtt munkálkodtak.
Õk kérték fel Fábián Gáspár építészt is a tervek elkészítésére,
aki 1926-ban fejezte be a tomajihoz hasonló, balatonfüredi
„vörös templom” építését. (Fábián Gáspárt mint „Krisztus
építészét” emlegették abban az idõben, akit munkássága elis-
meréséül a pápa is fogadott a Vatikánban.)

A tomaji templom építésének költségeit a község, a hívek
és a bazaltbánya vállalta, de hozzájárult a Vallás- és Köz-
oktatási Minisztérium is - mind megannyi kilincselés és
kérvényezés után.

A kivitelezés nagy munkája olyan gyors ütemben haladt,
hogy 1932. október 9-én már fel is szentelhették Badacsony-
tomajon Európa elsõ, tisztán bazaltkõbõl épült templomát.

Varga Sándor plébános úr itteni tevékenysége nem a tem-
plomépítéssel kezdõdött és nem is azzal végzõdött. 1928-ban
nagy része volt az alsó iskola építésében /ma a Villa Rosa
kisebbik épülete/. 1929-31-ben pedig az örsi iskola bõvíté-
sében. 1936-ban felszentelte a Hõsök szobrát, és villamosít-
tatta az új templomot. 1938-39-ben elkészült az új plébánia,
ugyanakkor iskolát építtetett Ábrahámban, majd - 1943-ban
- megrendelte a tomaji templom orgonáját stb.

Varga Sándor Badacsonytomaj egykori plébánosa nem
egészen két évtized leforgása alatt többet tett a településért,
mint elõtte vagy utána bárki egy életen át. Éppen ezért szinte
érthetetlen, hogy a plébános úrról még egy kis utcácskát sem
neveztek el településünkön.

Varga Sándor a hivatását szeretõ, egyszerû életvitelû,
szerény ember volt. Szeretett gazdálkodni - s a fizikai
munkát is vállalva - mintaszerûen mûvelte, mûveltette az
egyház földjeit és rendben tartotta a templom környékét.
Kevés szabadidejében méhészettel és napóra szerkesztéssel
foglalkozott. Mint közéleti személyiség éveken át a Fürdõ-
egyesület és a Katolikus Olvasókör elnöke volt.

A második világégést még hívei körében vészelte át,
akikkel az akna- és bombatámadások idején együtt imádko-

zott azért, hogy a község büszkesége, az új templom épség-
ben maradjon. Aztán 1946 januárjában búcsut vett Bada-
csonytomajtól, amely oly közel került a szívéhez.

Nyugdíjasként elõször szülõvárosában élt, majd a tó túlsó
partján, Balatonfenyvesen telepedett le, ahová egyébként jól
oda látszottak a távoli Badacsony kontúrjai… Munkaszere-
tete idõs korában sem hagyta el, kis szõlõjében dolgozgatott
és hobbijának hódolt.

Áldozatos életének 1958. december 19-én vetett véget a
halál… Emléke alkotásaiban él tovább…

A mellékelt képeken Varga Sándor plébános a bazalttemp-
lom és a régi, elsõ világháborús Hõsi Emlékmû látható 1934-
ben.

(A képek Ritecz László gyûjteményébõl valók)
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Scaill, Jeremy: Blackwater; A várost meg kell menteni!:
Tanulmányok Pápa szovjet megszállásának történetébõl;
Telegdi Ágnes: Állatkerti történetek; Kiss József: Röfi
regénye: egy árva vadmalac története; Virapen: John:
Mellékhatás: halál; Boér Katalin: Lombikban fogant
álmok; Holczer József: Webszerkesztés könnyedén; Teveli
Mihály: Elõre gyártott szerkezetek; Tetõfedõ és bádogos-
munka; Tetõszerkezetek és fafödémek; Betonozás;
Czillich Anna naplója; Bornemisza Péter: Varázslatos
vadászatok; Bódi Zoltán: Infoszótár; Hahner Péter:
Újabb 100 történelmi tévhit

A könyvtár június 15-tõl július 4-ig zárva tart. Elsõ köl-
csönzési nap július 4. (hétfõ).

SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn  kköönnyyvvttáárrooss

Könyvajánló

Gyászhírek:
Hajnal Róbert

(született: 1972-ben) elhunyt: május 5-én
––––––––––––––––––––––––

Tóth István
(született: 1932-ben) elhunyt: május 19-én

Nyugodjanak békében!



Az Önkormányzat június 7-i rendkívüli Pénzügyi
Bizottsági, majd testületi ülésén kénytelen volt napirendre
tûzni a Badacsonyörsi strand és kemping sorsát, mivel a
tulajdonosok tovább már nem hajlandók a birtokukon
eltûrni a helyi lakosokat és turistákat. Jól tükrözi a mára
kialakult helyzetet, hogy a fenti napirendhez benyújtott
testületi elõterjesztés, példátlan módon, csak elõlapot
kapott, az elõterjesztés tartalmi része, a tanácstalanság
miatt, üresen maradt. 

A testület a minap megszavazta, hogy a bizottsági- és
testületi üléseken a lakossági hozzászólásokat a jövõben
már nem engedélyezi. A fenti idõpontban a civil
szervezetek jelen levõ két képviselõjének nem is adták meg
a szót. A szóban forgó napirendnél a bizottság egy-
hangúan zárt ülést rendelt el, a két lakost pedig szégyen-
szemre távozásra szólították fel, megalázva ezzel a hason-

lóan gondolkodó lakosokat is. Figyelmen kívül hagyták a
javaslataikat is, noha a vonatkozó rendelet az írásos
lakossági javaslatok megtárgyalását a testületnek
kötelezõvé teszi. Kérdésünk: a választói bizalmat kapott
képviselõink kinek az érdekeit képviselik? Kinek és mire
jó ez a képviselõi arrogancia? Képviselõink miért néznek
minket ellenségnek, amikor tán némi közös gondolkodás
elõbbre vihetné közös dolgainkat? 

Az örsi kemping kapujára közben lánc és lakat került.
Miközben a fájdalomdíjként és hallgatási feltételként
szerzõdésben kialkudott és elkerített 3.000 m2-es területen
az SCD által kialakított terep továbbra is alkalmatlan a víz
megközelítésére. Az úgymond ajándékba kapott területen
baleset és fertõzés veszélye nélkül fürödni nem lehet. Bár
az õrsi kempingnek, az Önkormányzat asszisztálása mel-
lett néhány éve magáncélra történt elkótyavetyélésével a

helyzet örökre helyrehozhatatlanná vált, kérdés, hogy egy
zsebkendõnyi területen és keskeny nádnyíláson milyen
Balaton-parti perspektíva marad az õrsiek és vendégeik,
ill. az idegenforgalom számára.

Mivel a lakossági véleménynyilvánítás lehetõségét a
testületi üléseken képviselõink a minap rendeletben letil-
tották, ideje lenne, hogy a lakossági fórumokon olyan
alapvetõ fontosságú témákkal is foglalkozni kellene végre,
mint például: Milyen Balaton-parti település az, amelyet
magáncélra elzártak a helyi lakosok, nyaralótulajdonosok
és turisták elõl? Mi az oka, hogy ilyen kilátástalan fejlõdési
helyzetbe került ez a jobb sorsra érdemes település? Me-
lyek a település fejlõdésének stratégiai irányai és melyek a
kitörési pontok a jelenlegi válságos helyzetbõl? Kérdés
persze, hogy kinek mi a fontos?

TTEETTTT  KKöözzéélleettii  FFóórruumm  EEggyyeessüülleett

Olvasói llevelek

A Collegium Fenno-Ugricum Ugricum, valamint a Városi
Mûvelõdési Központ és Könyvtár szervezésében prof. dr.
Pusztay János tartott elõadást a Keresztury-házban,
„Julianus nyomában Mordvinföldön” címmel.

Julianus barát magyar Domokos-rendi szerzetes volt, aki
Gerhardusszal és még néhány szerzetestársával két utazást
tett, hogy megkeresse a magyarok õshazáját keleten.

Elsõ útjáról hazatérõben átutazott a mordvinok földjén, s
élményeit megörökítésre érdemesnek tartotta. Többek között
arról tudósított, hogy ez a nép rendkívül kegyetlen.

„Ezek pogányok és olyan kegyetlen emberek, hogy sem-
mibe sem veszik az olyan embert, aki sok embert nem ölt. S
midõn valaki útra kel, minden általa levágott fejet elõtte hor-
danak, és mennél több fejet hordanak elõtte, annál nagyobb
a becsülete. Az emberi koponyákból meg kelyhet csinálnak,
és örömest isznak belõle. Azt, aki nem ölt embert, nem is
engedik megnõsülni.”

Pusztay János elõadása arról gyõzte meg a hallgatóságot,
hogy Julianus óta sokat változott a velünk nyelvrokonságban
élõ mordvin közösség. Megtudhatták a résztvevõk, hogy a
Moldvin Köztársaságot az erza és a moksa népcsoport alkot-
ja, irodalmi nyelveik jelentik az - orosz mellett - az állam
által elfogadott hivatalos nyelvet. A két nyelv mintegy 80%-
ban egyezik nyelvtanban és szókészletben, a mordvinok
körülbelül 2/3-a vallja anyanyelvének az erzát vagy a moksát,

melyek törzsi név eredete ismeretlen.
A Köztársaság alapterülete 26.200 km2, lakosainak száma

890.000, melybõl 284.000 mordvin. A világon élõ mordvinok
mintegy 31%-a él Mordáviában és ez a lélekszám  erõteljes lét-
számcsökkenést mutat. Jóslások szerint az is elképzelhetõ, hogy
2060-ra a jelentõs asszimiláció miatt el is tûnhetnek. Szaranszk
a fõváros, mely Moszkvától 640 km-re délkeletre található.

Közép-Lengyelországgal egy magasságban van, kontinen-
tális az éghajlata, területének egynegyede erdõ, az állatvilág
változatos, rókák, farkasok, medvék, szarvasok, vaddisznók,
mókusok és délen az erdõs-sztyeppes vidéken ürgék, mezei
egerek, hörcsögök, a folyókban számos halfaj található, sok a
pézsmapatkány, hód és vidra. 

A történelmi tényekrõl szólva elhangzott, hogy a 12.
századig a két törzs elkülönült egymástól, a 13. században a
moksák az oroszok oldalán az erzák ellen fordultak. Tatár
fennhatóság alatt voltak 1236-tól 1552-ig. Utána orosz
uralom következett. A 18. századra pravoszláv hitre kény-
szerültek, a 19. század második felében kivándorlások voltak
jellemzõek. 

A moldvin népviselet felismerhetõ a világos színû, tunika
fazonú ruháról, a bonyolult fejviseletrõl és az ékszerek
sokaságáról. Az erza asszonyok felsõ viselete a köpeny, a jel-
legzetes farkendõvel, a moksáké az ing szabásával mege-
gyezõ ruhadarab. A farkendõk mérete a nõk korával egyenes

arányban csökkent, az idõs asszonyok nem hordhatták. 
Népi építészetükre jellemzõ, hogy házaik homlokzatán az

ablakokat deszkából kivágott elemekkel keretezve díszítet-
ték. Gyakran láthatók stilizált növényi és állatmotívumok,
indaszerû ornamensek, csipkeként ható kivágások. A lakó-
háznál a bejárat mellett helyezkedett el a szent sarok, a
szemközti egyikében pedig a kemence. A mordvin lakóhá-
zak bútorzata széles, falhoz erõsített padokból állt. 

Az erzák edényei fából készültek, kedveltek voltak az
állatalakos, elsõsorban madár alakú sótartók.

Konyhájukra jellemzõ, hogy a kenyér savanyított rozs-
tésztából, míg a lepények keletlen tésztából készültek. Kevés
húst fogyasztottak, elsõsorban marhahúst, és rituális céllal
lóhúst. Kedvenc italuk a mézsör és a savanyított tej, viszont
friss tejet ritkán ittak. 

A mordvin népköltészetet dalok, mesék, mondák, sirató-
énekek, közmondások alkotják, közülük magyar fordításban
olvasható a Földisten, lánykérõben, Hozott isten, holdacska,
és a Medveének.

2009-ben jelent meg a Masztorava (Földanya) c. eposz,
mely jelentõs esemény a Mordvin Köztársaság életében.

A kötetlen hangvételû, jó hangulatú, nagysikerû elõadást
nagy érdeklõdés kísérte, melyet bizonyít, hogy sok kérdés
hangzott el, majd baráti beszélgetõ közösséggé alakult a
lelkes hallgatóság. DDeeáákk  FFeerreennccnnéé

Julianus nyomában

A polgármesteri köszöntõ a város honlapján a világot járt
polihisztor Ranolder János idézetével fejezi ki Badacsony
gyönyörûségét.

„A mi országunk a legszebb ország, s ez a hely ahol állunk
a világ leggyönyörûbb vidéke. Egyszer az idegen nemzetek
utazói ezren és százezren jönnek ide majd, hogy amikor már
minden szépet láttak minden szépséget itt együtt lássanak.”

Ahhoz, hogy megvalósuljon a látnok püspök vágya,
nekünk Badacsonyt szeretõ, álmodni és cselekedni képes
embereknek az együtt munkálkodása szükséges. Ha mind-
nyájunkat egy magasabb szándék hangol össze - a hívõ
ember tudja, hogy a gondviselés is rajtunk keresztül
mûködik - tevékenységünkön az Isten áldása lesz.

Szeretném elmondani a több mint tíz éve született ál-
mom, elképzelésem, bátorítva másokat is arra, hogy tegyék
hasonlóképpen.  

Római zarándokutam során a Szent István házban egy
idõs apáca többször elmondta, hogy õ mindig az apostolok
segítségét kérte, ha bármit akart. Hazaérve a badacsonyi
templomban elmélyedve köszöngettem meg, hogy eljuthat-
tam Rómába, felnézve az oltárképre majdnem hangosan
felkiáltottam, hogy itt vagytok, mind itt vagytok. Azóta én is
Õket kérem, így lett az „APOSTOL” program is.

Az orjások földjén a rendszerváltás nagy embereinek,
emberi orjásainak állítva emléket. Az elsõ Apostol a boldog
II. János Pál, aki a „Ne féljetek.” Mondatával, az emberiség
javára végzett szolgálatával a változás elindítója volt. Drága
Udvardi Erzsébet jóvoltából el is készült a szép zarándokhely.

A felsõkolóniára Jankovics Tibor építész készített egy,
szabadtéri templom-színház tervet, ahol emléket lehetne ál-
lítani a rendszerváltó apostoloknak. A meghalt nagy embe-
reknek szobrot állítani az élõket meg hívni, úgy ünnepelni:

Lech Walesat, Ronald Reagent, Mihail Gorbacsovot, Helmut
Kohlt, Margaret Thatcert, Csilla Von Boeselagert, Kozma
Imrét, Pozsgai Imrét, …..

A református templomot is be kell fejezni, a legnagyobb
magyar Apostolról Tõkés Lászlóról elnevezni, ökomenikus
programok megtartására is alkalmassá tenni Badacsonyt.

A nyár az ifjúságé, a tavasz és az õsz az öregeké lehetne. Sok-
sok programot szervezni, hajót bérelni,  profi szervezõvel, ren-
dezõvel igazi kulturális világvárossá fejleszteni Badacsonyt.

A megvalósításért legtöbbet munkálkodó emberek közül
évente két-két apostolt lehetne avatni, hagyományokat
teremteni, s nem utolsó sorban a helyben élõknek munkát,
megélhetést teremteni. Ismét a honlapról veszem a befejezést
is „Mert emberek jönnek-mennek a hegyen életek - életek
után a szellem azonban érintetlen marad”  

SSáárroossssiinnéé  NNaaggyy  IIllddiikkóó  nnyy..  mméérrnnöökk--ttaannáárr

Szinte csak az írásjelet változtattam meg a múlt havi szám-
ban megjelent írás címében, mégis teljesen más értelmet
kapott így, remélem!

Mert lesz béke, remélhetõleg hamarosan, mert mi - bada-
csonytomaji emberek -végre nyugalmat szeretnénk, ami az
elmúlt idõben bizony nagyon hiányzott. Hatalmi harc szín-
terévé vált a város és a Badacsony újság is! Legyen ennek
vége, lássuk be, hogy a város megválasztotta vezetõit, (4 évre)
nagyon jó lenne, ha hagynánk õket végre dolgozni. Az állan-
dó, idegesítõ, esetenként teljesen alaptalan kritika, áskálódás
nem vezet sehova! Megvalósítható, reális tanácsokkal segít-

hetnénk a vezetés, képviselõink munkáját, de a gyûlölet szí-
tását fejezzék be!

A Divide et impera régi módszer a politikában (Oszd meg
és uralkodj!), de a mi esetünkben inkább összefogásra van
szükség, mert a kátyúból ki kell jönni, de nem mindenáron,
háború útján. Soha ilyen nehéz helyzetben a BÖÉE - s ezen
keresztül az egész település - nem volt. Ki vagyunk szolgál-
tatva a pénz hatalmának. Az egyetlen erõnk az lehet, hogyha
egységesek vagyunk. Kérjük, hagyják meg nekünk a
Badacsony újságot olyannak, amilyennek szerettük, szeret-
jük, kedves, emberi hangú, acsarkodástól mentes, szórako-

zást nyújtó, tájékoztató lapnak. Ha vannak, akik úgy érzik,
hogy a politikai csatározásról állandóan tudósítani illik, java-
soljuk, indítsanak új sajtóorgánumot. Lehet, hogy lesznek
néhányan, akik az új lapot is venni és olvasni fogják.

Végül, de nem utolsósorban ezúton szeretnék a Vezetésnek,
Képviselõinknek kitartást kívánni, nem mindig örömteli mun-
kájukban mielõbbi sikereket, a múlttal való szembenézéssel, de
egyértelmûen a jövõbe tekintve, mert az a fontosabb! 

TTaakkááccss  IIlloonnaa  

((11994477  óóttaa  ÖÖrrssöönn))

Megvalósulhatna a látnok püspök álma?

Lesz béke a Badacsony-hegy tövében!

Szereptévesztés



Szent Anna napi búcsú

Június 17. 18.00 óra 
Veszeli Lajos festõmûvész Fényárnyék címû kiállításának
megnyitása az Egry József Emlékmúzeumban. Egry József
festõmûvész halálának 60. évfordulója alkalmából koszorúzás
Június 18. 18.00 óra
Impulse koncert Badacsonyban a Dísztéren

Június 22. 19.00 óra
„Hang lehetsz csupán” - prof. dr. Pusztay János Illyés
Gyula estje a Badacsony Kávéházban.
Június 30. 19.00 óra
Deák Ferencné fotókiállításának megnyitója az Egry
József Mûvelõdési Házban.

Programajánló
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 

A Szent Anna napi búcsút ebben az évben július 23-án
szombaton 16 órakor tartjuk  Badacsonyban a Szent

Anna kápolnában. Mindenkit szeretettel várunk !   
HHoorrvváátthh  ccssaalláádd

Ragyogó napsütésben, ám nagyon nehéz szélviszonyok közepette, gyakorlatilag szél-
csendben rajtolt el az V. UNIQA Balaton Regatta idei elsõ futama, a Zöld Regatta
Badacsonyból. A kevés szél és a II. fokú viharjelzés miatt rövidített pályát teljesített a
102 hajó, amely badacsonyi rekord a verseny történetében.

A regatta alatt a parton lévõk sem unatkoztak: a környezetvédelem jegyében megren-
dezett zöld futamon jelen volt a Greenpeace és a Nõk a Balatonért Egyesület is,
valamint a versenyzõk, érdeklõdõk beszámolót hallhattak az Elsõ Magyar Ámbráscet
Expedíció résztvevõitõl. A versenyben a fõrendezõk vendégeként részt vett Badacsony-
tomaj általános iskolájának öt diákja is. Jól debütált a SailMaster nevû ingyenesen letölt-
hetõ mobiltelefonos alkalmazás is, amely digitális csapattársként friss meteorológiai ada-
tokkal, pályainformációkkal segítette a versenyzõket.

A sorozat július 9-én Balatonaligán a Média Regattán folytatódik.  KKiissss  NNiikkoolleetttt

Balaton Regatta
Rekordszámú résztvevõ Badacsonyban

Június 25-én (szombaton) ismét találkoznak a Bada-
csonytomaji Általános Iskola 1954-ben végzett tanulói. 
A 71 éves öregdiákokat 11.00. órától várjuk a Vén Kocsis
ven-déglõben. Kérjük  a résztvevõk jelentkezését.

MMóórroocczz  IIssttvváánn  ééss  PPáállffyy  JJeennõõnnéé  ((TTaakkááccss  EErrzzsséébbeett))  zzeerrvveezzõõkk..

EElléérrhheettõõsséégg  ::  ++3366//3300//662211  44559966

Osztálytalálkozó

Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények legrangosabb megmérettetése az
oktatásirányítás által kiírt országos tanulmányi verseny. A képzõ- és iparmûvészeti ág
tanulói az idei évben fém- és papírmûves kategóriában  versenyezhettek.

A közel négyszáz képzõmûvészeti oktatással foglalkozó alapfokú mûvészetoktatási
intézménybõl, az Oktatási Hivatal által felkért versenybizottság a jeligés pályamunkák
alapján 66 tanulót hívott be a kétnapos döntõbe, ahol a versenyzõk 300-300 perces ter-
vezõ-alkotó feladatot oldottak meg.

Nagy Imre egyetemi tanár, Geisbühl Tünde festõmûvész, Mózessy Egon iparmûvész
a döntõ mindkét napján egymástól függetlenül értékelte a jeligével ellátott alkotásokat.

E rangos megmérettetésen a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény szerepelt a legeredményesebben. A kiosztott 31 díjból az intézmény tanulói
18 díjat hoztak el. A Szín-Vonal Mûvészeti Iskola badacsonytomaji diákjai közül a
Papírmûves kategória I. korcsoportjában I. helyezést ért el Illés Bálint, a II. korcsoport I.
helyezettje Gerstenkorn Kelemen (képünkön).

A Fémmûves kategória I. korcsoportjában különdíjat kapott Béres Elizabet Kitti és
Tobak Dominik, a III. korcsoportban II. helyezést ért el Szlávik Barbara. Felkészítõ
tanárok: Baranyai Zoltánné. Széplaki Nóra.

A GREENPEACE által meghirdetett országos rajzpályázaton az alsó tagozatos
kategóriában II. helyezést ért el Illés Bálint, felkészítõ tanára Széplaki Nóra.

Gratulálunk a nyerteseknek.              BBaarraannyyaaii  ZZoollttáánnnnéé

Szín-Vonal országos verseny

0077..1166..  SSZZOOMMBBAATT::

17:00 Ezüst Kükapu táncegyüttes, Ünnepélyes megnyitó,
Badacsony Hegyközség Borverseny eredményhirdetése
19:00 Szegedi Molnár Dixiland Band koncertje 
22:00 Bál a Helios Együttessel

0077..1177..  VVAASSÁÁRRNNAAPP::

18:00 Nagy Bandó András
20:00 Babos - Csipszer jazz duó koncertje 

0077..1188..  HHÉÉTTFFÕÕ::

20:00 FRB együttes - Sopron, H2O Acoustic Band
0077..1199  KKEEDDDD::

20:00 Gold Orleans jazz trió 
0077..2200..  SSZZEERRDDAA::

20:00 Nyirettyû népzenekar, Tördemic Néptánc Együttes
0077..2211..  CCSSÜÜTTÖÖRRTTÖÖKK:: 20:00 Funkstar Delux koncert 
0077..2222..  PPÉÉNNTTEEKK::

20:00 Funkstar Delux koncert, Népzene-Cigányzene
0077..2233..  SSZZOOMMBBAATT::

20:00 S M S utcabál 
21:00 Dévényi  Tibor retro disco 

0077..2244..  VVAASSÁÁRRNNAAPP::

20:00 Babos-Csipszer jazz duó
0077..2255  HHÉÉTTFFÕÕ::  

20:00 H2O Acoustic Band, Népzene-cigányzene

0077..2266  KKEEDDDD:: 20:00 Faterock koncert 
0077..2277..  SSZZEERRDDAA::

20:00 Drams ütõ együttes koncert, Gold Orleans jazz trió
0077..2288..  CCSSÜÜTTÖÖRRTTÖÖKK:: 20:00 Varnyú Country koncert 
0077..2299..  PPÉÉNNTTEEKK::

18:00 Nagy Bandó András
20:00  Török Ádám és a Mini együttes, népzene-cigányzene

0077..3300..  SSZZOOMMBBAATT::

18:00 Nagy Bandó András
20:00 Daniel Speer Brass Band koncert, Utcabál a
Koktél együttessel 

0077..3311..  VVAASSÁÁRRNNAAPP::

18:00 Drams ütõ együttes koncert, Nyirettyû Együttes
mûsora, Parolás Kulturális egyesület mûsora, Borhetek
Ünnepélyes Zárása
20:00 Ezüst Kükapu Táncegyüttes, Happy Dixiland
Band koncert 

AA  rreennddeezzvvéénnyy  sszzóóvviivvõõjjee:: Hevesi Tamás. AA  rreennddeezzvvéénnyy  íírróójjaa::

Nagy Bandó András. KKiiáállllííttóó  bboorráásszzaattookk,,  ppiinnccéésszzeetteekk::  Ba-
zaltbor - Badacsony Kft., Borbély Családi Pincészet Kft.,
Csanádi Pincészet Bt., Elsõ Magyar Borház Szeremley
Birtok Kft., Imre Borpince, Léránt Pince, Málik Zoltán -
PEAC Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet, Sipos Borház
Kft., Szent György Pince, V-Bor Kft., Villa Sandahl Kft.

Badacsonyi Borhetek tervezett programjai

Fotó: Baranyai Fotó: Baranyai

Fotó: Deák

A Város Bora 2011 Kedves olvasónk!
Helytörténeti sorozatunk következõ témája a bada-

csonytomaji kõbánya története lesz. Amennyiben ren-
delkezik képi dokumentációval, kérjük, hogy segítse
még színvonalasabbá tenni írásunkat.

Tisztelettel: KKaallmmáárr  GGyyöörrggyy  sszzeerrkkeesszzttõõ

Badacsonytomaj Városától oklevelet kapott a Varga
Pincészet Kft., az idei Város Bora versenyen 2006. évi
Badacsonyi Kéknyelû borával elért elsõ helyezéséért

Fotó: Kalmár


