
BBAADDAACCSSOONNYY
Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 FtXX. évfolyam 10. szám 2010. október

A parlament 10 évvel ezelõtti döntésének megfelelõen
szeptember 30-án ünnepeljük a helyi önállóság, az
önkormányzatok napját.

A tapolcai Tamási Áron Mûvelõdési Központban tar-
tották meg szeptember végén kistérségünk ünnepségét,
amelyen Szencz Lajosné elnök mondott köszöntõt.
Beszédében a közösségi munka elismerésérõl szólt, s
ennek megfelelõen számos Tapolca és Környéke
Kistérség kitüntetést adott át, elsõként Lasztovicza Jenõ
országgyûlési képviselõnek.

A badacsonytomajiak közül a következõ személyek,
szervezetek vehették át az elismerést: 

- Csizmarik Béláné, a Tatay Sándor Közös Fenntar-
tású Általános Iskola igazgatója és Szabó Judit nyugdíjas
pedagógus: Tapolca és Környéke Kistérség Nevelés-
ügyéért;

- Mórocz István, a Polgárõr Egyesület Badacsony-
tomaj elnöke: Tapolca és Környéke Kistérség Közszol-
gálatáért;

- Nagy Gyula nyugalmazott tûzoltó parancsnok:
Tapolca és Környéke Kistérségéért;

- Nõk a Balatonért Egyesület badacsonytomaji cso-
portja: Tapolca és Környéke Kistérség Közmûvelõ-
déséért;

- Borbélyné Galambos Gabriella Badacsonyi Borvi-
déki Borút Egyesület elnöke: Tapolca és Környéke
Kistérség Idegenforgalmáért;

- Kéknyelû Virágzást szervezõ ifjú Borászok   (Istvándy
Gergely, Laposa Bence, Borbély Tamás, Part Imre, Sipos
Balázs, Szalai Attila): Tapolca és Környéke Kistérség
Idegenforgalmáért. Ky

Csanádi Csanád, Forintos Ervin Gyula, dr. Magó
Ágnes, Orbán Péter, Rajzó Ildikó, Simonné Visi
Erzsébet képviselõk és Krisztin N. László polgármester
letette esküjét október 15-én, a mûvelõdési házban
megtartott ünnepi alakuló Képviselõ-testületi ülésen.

Dr. Magó Ágnes korelnök köszöntötte a megjelent 150
fõnyi érdeklõdõt, közöttük Lasztovicza Jenõ ország-
gyûlési képviselõt, a Veszprém Megyei Közgyûlés
elnökét, Császár László tapolcai polgármestert. Az
ülésvezetõ felkérte Vargáné Szõke Juditot, a Helyi
Választási Bizottság elnök-helyettesét, adjon tájékoz-
tatást az október 3-án megtartott választás végleges ered-
ményérõl. 

Településünk Választópolgárai október 03-án a
szavazófülkékbe és az urnák elé járultak abból a célból,
hogy kinyilvánítsák a település jövõjére, mindnyájunk
közös sorsára vonatkozó választói akaratukat - mondta
Vargáné Szõke Judit. A lakosság elõtti megméretést sokan
vállalták, bízva abban, hogy a település felelõsen,
szabadon, törvényes keretek között dönt jövõjérõl. A
választásra jogosultak száma 2082 fõ volt, közülük a
választáson megjelent 1350 fõ, a jogosultak 64.8 %-a. A
megválasztott polgármester Krisztin N. László, aki az
érvényes szavazatok 49.5% -át szerezte meg. A huszon-
hat önkormányzati képviselõ jelölt közül dr. Magó Ágnes
472, Orbán Péter 412, Rajzó Ildikó 397, Forintos Ervin
Gyula 393, Csanádi Csanád 358, Simonné Visi Erzsébet
354 érvényes szavazatot kapott. Összességében a helyi
önkormányzati képviselõk és polgármester megválasz-
tása zökkenõmentesen, a jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen, törvényesen, széleskörû lakossági kontroll
mellett zajlott le. A választások során jogorvoslati eljárás

nem volt. A megválasztott polgármesternek és a
képviselõ-testület tagjainak szívbõl gratulálok - mondta
befejezésül Vargáné Szõke Judit - városunk fejlõdését
elõsegítõ munkájukhoz sok erõt, kitartást és jó egészséget
kívánok. (Az eredményekrõl további részletes tájékoz-
tatót olvashatnak a 3. oldalon).

Dr. Magó Ágnes megköszönte a Helyi Választási
Bizottság elnök-helyettesének tájékoztatóját és minda-
zoknak a munkáját, akik a választások elõkészítésében,
zavartalan lebonyolításában részt vettek. Hozzátette azt
is, hogy a jelöltek nagy száma miatt, rendkívüli teljesít-
ményt végeztek a különbözõ bizottságok tagjai, hiszen
másnap hajnalig tartott az eredmények kiszámolása. 
- Ugyanakkor köszönet illeti választópolgárainkat, akik
átérezve a választáson való részvétel fontosságát, az
országos átlagot meghaladó számban járultak az
urnákhoz. Meggyõzõdésem, hogy jó és értelmes ügyek,
célok érdekében képesek és hajlandóak is vagyunk kilép-
ni bezárkózottságunkból. Itt ragadom meg az alkalmat,
hogy köszönetet mondjak a képviselõ-testület nevében is
városunk lakóinak gyors és önzetlen megmozdulásáért a
kolontári-devecseri katasztrófa károsultjainak nyújtott
adományaikért. Külön köszönet és tisztelet illeti
tûzoltóinkat, akik az életüket kockáztatták a segít-
ségnyújtás során. Képviselõi munkánkhoz csak azt
kívánom, hogy hasonló összefogás és segíteni akarás
hassa át mindennapjainkat és ne csak tragédiák történé-
sei során éljük meg - mondta dr. Magó Ágnes, majd
felkérte a képviselõket és a polgármestert az eskü
letételére. A Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese
ezt követõen az esküt tett polgármester és önkormányza-
ti képviselõk részére átadta a megbízóleveleket. 

A törvényeknek megfelelõen döntött a Képviselõ-
testület a polgármesteri tisztséggel járó illetményrõl, amely-
nek mértékét október 3-i hatállyal 425.150,- Ft bruttó
összegben határozta meg. A költség térítésének
mértékérõl a következõ ülésen dönt a testület. 

Dr. Magó Ágnes a szavazást követõen átadta a
képviselõ-testület ülésének vezetését Krisztin N. László
polgármesternek, aki köszöntötte a megjelenteket majd
elmondta a választással kapcsolatos gondolatait:

- A választásokkal a kampány lezárult. Következhetnek
a dolgos hétköznapok. A településünk az önkormányza-
tiság kialakulása óta soha nem élt meg ilyen típusú és
keménységû kampányt. A választási küzdelmek gyakran
átlépték a jó ízlés határait. 

Folytatás a 3. oldalon...

Az Önkormányzatok
napja

Megalakult az új Képviselõ-testület

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Deák



KK ÖÖ ZZ ÉÉ RR DD EE KK ÛÛ
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:
Krisztin N. László polgármester
Minden hónap elsõ kedd: 10.00-12.00-ig

Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ
Minden szerda: 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
hétvégén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: +36-
87/411- 070-es telefonszámon
Fogszakorvos: 
Rendel: 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 betegrendelés-tanácsadás: 
Rendel: 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  
Gyermekjóléti Szolgálat:
Helye: B.tomaji Általános Iskola
Ideje: minden csütörtök 8.00-08.30-ig
Családsegítõ Szolgálat:
Helye: B.tomaj Általános Iskola
Ideje: minden csütörtök 8.30-9.30
Családgondozó: Jámbor Szilvia, tel.: 06-30/378-15-67
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: 8.00-10.00 óráig 
Zárás után ügyelet: Tapolcán 
Hatósági állatorvos
Dr. Vecsera Ervin +36-87/321-772, +36-30/9736-419
Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44. 
Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig 
16.30-19.00, szombat 8.00-10.00-ig
Tûzoltóság: Fõ utca 58., +36-87/471-539
Rendõrség: +36-87/464-250; +36-87/412-322
Szolgálatot teljesítõ rendõr: +36-30/600-4615
Polgárõrség: (Arany György elnök) Tel.: +36-30/2717-552
Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: +36-87/471-739
Badacsonytomaj VN KFT.: 
Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27.
Tel.: +36-87/571-048; Fax: +36-87/571-057;
e-mail: telepulesuzbtomaj@axelero.hu
Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig
Kábeltelevízió hibabejelentés: 
ElektroV szervíz: Tel.: +36-87/472-104

Tourinform Iroda:
Tel/fax: +36-87/531-013, +36-87/431-046
Badacsony, Park u. 14. 
Nyitva: hétfõtõl-péntekig 9-15 óráig
Városi Könyvtár: Tel.: +36-87/471-208; Fõ u. 19.
E-mail: konyvtar@btomajkonyvt.axelero.net
A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: 10-18 óráig, szerda: 10-
18 óráig, péntek: 10-18 óráig, szombat: 9-13 óráig.
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Városi Közösségi Ház: Tel.: +36-87/571-115, Fax: 571-116 
E-mail: muvkozpont@badacsonyt.axelero.net
Kedd-Péntek: 8.00 - 18.00; Szombat: 13.00 - 19.00;
Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap
Az intézmény nyitva tartása programfüggõ!

Egry József Emlékmúzeum: 
október 23-ai hétvégén 10-16 nyitva. 

Tájház: zárva

Veszprém Megye
Önkormányzatának Hírei

KKéérrjjüükk  ttáámmooggaassssaa  ÖÖnn  iiss  aazz  iippaarrii  kkaattaasszzttrróóffaa  áállddoozzaattaaiitt!!
„„AA  vvöörröössiisszzaapp  ssúújjttoottttaa  tteerrüülleetteekk  úújjjjááééppííttéésséérree””  nnyyiittootttt

bbaannkksszzáámmllaa  sszzáámmaa::
1111774488000077--1155443311995544--1100110044000022

Költözhetnek a kolontáriak, de a veszély
nem múlt el

A védgát elkészült, visszaköltözhetnek Kolontárra a lakók.

Mindeközben tovább nõtt másfél centivel a tízes kazettán

levõ repedés – mondta Illés Zoltán, környezetvédelmi

államtitkár október 14-én, amikor Baksa György korábbi

vezérigazgatóval együtt bemutatta a helyszínt hazai és

nemzetközi sajtónak. 

Van jövõje Devecsernek

Ezt mondta Toldi Tamás polgármester a képviselõtestület

alakuló ülésén, október 18-án, kora reggel, a

Kastélykönyvtárban, ahol valamennyien kifejezték

részvétüket az elhunytak hozzátartozóinak és együt-

térzésüket azoknak, akik mindenüket elvesztették a

katasztrófában.

Badacsonytomaj Önkormányzat lapja.
Honlap: www.badacsonytomaj.hu

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

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

bízásából 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: 2010. november 8.
A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Új

Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív

Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Badacsony-

tomaj Szénégetõ dûlõi Szennyvízürítõ Rekultivációja”

címû KDOP-2009-4-1-1/B-09-2010-0002 jelû pályázat

finanszírozását elnyertük! 

A projekt teljes elszámolható költsége: 65.396.200 Ft. 

Támogatás mértéke: 85 %

A pályázat célja a védett vízbázis minõségének

megóvása és szennyezésének elkerülése. Rövidtávon pedig

a keletkezett tájseb eltüntetése és a környezetbe való

beillesztése, tekintettel arra, hogy a környéken lévõ turista

utak közvetlenül a létesítmény mellett vezetnek el.

Pályázat során megvalósuló tevékenységek: 

- A szennyezett medence rekultivációja

- A 2 db meglévõ figyelõkút felújítása

- 3 db monitoring kút kialakítása

- A kerítés felújítása, áthelyezése

Közremûködõ szervezet: Közép-Dunántúli Regionális

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., 8000

Székesfehérvár Rákóczi u. 1. www.kdrfu.hu 

Kedvezményezett: Badacsonytomaj Város Önkor-

mányzata, 8258 Badacsonytomaj Fõ u. 2. www.badacsony-

tomaj.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Új

Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív

Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Egy jobb

kilátásért! Új kilátó létesítése a Badacsony hegyen” címû

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0013 jelû pályázatát a Nemzeti

Fejlesztési Ügynökség támogatásra érdemesnek ítélte. 

A projekt teljes elszámolható költsége: 97.925.000 Ft. 

Támogatás mértéke: 85 %

A pályázat célja a Badacsony hegyen lévõ régi kilátó

helyén egy új, a korábbinál magasabb, többfunkciós

(menedékház, info pont) tájbaillõ, környezetbarát kilátó

építése. Ezzel összhangban megtörténik a 3, kilátóhoz

vezetõ fõ turista útvonal felújítása.

Megvalósulása esetén lehetõség nyílik arra, hogy a

kilátóból a turisták a térség természeti értékeiben

gyönyörködjenek. 

Pályázat során megvalósuló tevékenységek: 

- az elavult régi torony elbontásra kerül, helyére épül az

új kilátó

- a 3 fõ turista útvonal lépcsõinek felújítása

- irány- és tájékoztató táblák kihelyezése

- a kilátópont korlátjainak cseréje

Közremûködõ szervezet: VÁTI Magyar Regionális

Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., 8000

Székesfehérvár Rákóczi u. 1. www.vati.hu 

Kedvezményezett: Badacsonytomaj Város Önkormány-

zata, 8258 Badacsonytomaj Fõ u. 2.

Szénégetõ dûlõi
rekultiváció

Új kilátó épül
a hegyen!

A Képviselõ-testület következõ soros ülésének terve-
zett napirendje:
- Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben

hozott döntéseirõl

- 2010/2011. évi téli felkészülés feladatai

- Belsõ ellenõrzési ütemterv elfogadása

- A Városi Mûvelõdési Központ szervezésében 2011-ben

megvalósuló turisztikai és városi rendezvények helyének

és idejének meghatározása

- Tájékoztató a Badacsonytomajért Közalapítvány

mûködésének tapasztalatairól

- Új pályázati lehetõségekrõl tájékoztató

- Hazai támogatásból megvalósuló pályázatokról tájé-

koztató

- Európai Uniós pályázatokról tájékoztató

Képviselõ-testületi ülés



BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  tteelleeppüülléésseenn  aazz  ookkttóóbbeerr  33--áánn  mmeeggttaarrttootttt
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  kkééppvviisseellõõ  ééss  ppoollggáárrmmeesstteerr  vváállaasszzttááss  eerreedd--
mméénnyyee::

PPoollggáárrmmeesstteerr  vváállaasszzttááss  eerreeddmméénnyyee::
Választópolgárok száma: 2.082
Szavazóként megjelentek száma: 1.350
Szavazatok száma: 1.350
érvényes szavazatok száma: 1.333
érvénytelen szavaztok száma: 17

ÉÉrrvvéénnyyeess  sszzaavvaazzaattookk  sszzáámmaa  jjeellöölltteennkkéénntt::
Krisztin N. László 660
Kárpáti Lajos 514
Rajzó Ildikó 137
Weller András 22

MMeeggvváállaasszzttootttt  ppoollggáárrmmeesstteerr::  KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó

EEggyyéénnii  lliissttááss  vváállaasszzttááss  eerreeddmméénnyyee::
ÉÉrrvvéénnyyeess  sszzaavvaazzttookk  sszzáámmaa  jjeellöölltteennkkéénntt::
Békássy János 246
Csanádi Csanád 358
Farkas Éva 258
Folly Péter 345
Forintos Ervin Gyula 393
Harmati Miklós 181
Korbély László 223
Dr. Magó Ágnes 472
Margittai Elemér 277
Mórocz István (Badacsonyörs) 262
Mórocz István Ferenc 105
Nagy István 278
Nagy Lajos 324
Nagy László 186
Nagy Leopold 85

Orbán Péter 412
Part Imre 282
Pál László 316
Rajzó Ildikó 397
Simonné Visi Erzsébet 354
Szebelédi Ferenc 176
Takács Zsolt 340
Tamás László 65
Török Zoltán 218
Vastag Gábor 330
Weller András 188

AAzz  eeggyyéénnii  lliissttáánn  mmeeggvváállaasszzttootttt  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii
kkééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  ttaaggjjaaii::  CCssaannááddii  CCssaannáádd,,  FFoorriinnttooss  EErrvviinn
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LLiicchhttnneecckkeerrtt  GGyyuullaa
HHVVBB  eellnnöökk

A polgármester és képviselõ választás eredményei

Pályázati tájékoztató

A füst és zajmentes környezetért

Megalakult az új
Képviselõ-testület

Sikeres gyûjtés
a vörösiszap károsultjainak javára

Futó pályázatok:
Tanulói laptop program

A közbeszerzési eljárás megindult, egy érvényes ajánlat
érkezett, az Albacomp Kft. nyert a benyújtott pályázatával. A
szerzõdéskötés után 45 napon belül vállalta a 105 db laptop
és egyéb eszköz leszállítását. 

Informatikai fejlesztés az iskolában - 
Interaktív táblák beszerzése

A szerzõdéskötéshez kértek tõlünk dokumentumokat, re-
méljük, hamarosan már az iskolában lehetnek az elnyert
eszközök!

Lezáruló pályázatok:
Városháza építése

Ünnepélyes keretek közt átvehettük az épületeket és kö-
zösségi teret. A beköltözésünk a használatba vételi engedély

kiadása után történhet meg. 
Iskola felújítás

Az épület felújítása elkészült, az ünnepélyes nyitóren-
dezvény mindenki örömére megtörtént. 

Óvoda felújítás
Az ablak és ajtó cserék megtörténtek, zavartalanul folyik

az óvodai nevelés. 
Sportöltözõ felújítása 

Az épület elkészült, a sportolók már birtokba is vették. 
Kompetencia alapú oktatás bevezetése

A projekt lezárult, az elszámolási feladatok megkezdõd-
tek. 

Szervezetfejlesztés a Polgármesteri Hivatalban
A projekt befejezése megtörtént, az elszámolás elõkészí-

tése van folyamatban. 
CCssiizzmmaarriikk  EEsszztteerr

Az újság hasábjain keresztül szeretnénk megköszönni az
alább felsorolt polgárok, vállalkozók, cégek önzetlen
anyagi segítségnyújtását a kolontári és devecseri vörö-
siszap károsultjainak megsegítésére: 

Agrometall Kft., Avanti-Cargo Transz Kft.,
Badacsonytomaj VN. Kft., Badics Károlyné, Baumann
Szabolcs, Becsei Andrea, Bicsérdi Csaba és neje, Bíró
Krisztina, Bíró László, Bolla József, Budai Tibor, Czanka
Barnabás, Csala Lajos, Csavária Kft., Demjén Tamás, Dér
Tibor, Ecometalex Kft., Farkas János és neje, Fedõ Róbert,
Ferrover Kft., Forintos Ervin, Forintos Gyula, Gas-Oil Bt,
Gelencsér Gyuláné, Gyécsek-Vill. Kft., Hermann
Nikolett, Horváth Kft., ifj. Hóbor József, Josef és
Heidenmarie Troyer, Kálfári és Társa Bt., Kalmár István,
Kovács Csaba, Kovács József és neje, Kovács Zsuzsanna,
Kövér László, Krisztin N. László és neje, Lacus Pelso
Pizzéria, Lakat László, Lakat Veronika, Lovász Róbert és
neje, Mékli Károly és neje, Mórocz István, Nagy Géza,
Nagy István, Nagy Krisztián, Németh László Tapolca,
Palotel Kft., ifj. Part Imre, Part Imre, Péntek Lászlóné, dr.
prof. Pusztay János, Rhodius Kft., Riba Gábor, Rieger

Zoltán, Rompos László, Sall Csaba, Sirkó Csaba, Szabó
Szilvia, Szabóné Fekete Mónika, Szebeni Tamás, Szita
György, Szita László, Szõke Gábor, Szürkebarát Borozó,
Takács Zsolt, Tasner Mónika, Tatár József, Tibol és Társa
Bt., Tombor János, Tompa Ingatlanforgalmazó Kft.,
Unizola Kft., Varga Mária, Vendégváró Büfé, Vízkelety
István, Walovics Nóra, Weller Andrásné.

Az összegyûjtött 897.075 Ft. összegbõl védõfelsze-
reléseket (porálarc, védõszemüveg, védõruha, védõkesz-
tyû) szállítottunk a károsultaknak. 

Még egyszer köszönet a szervezõk nevében: Vercz Attila,
Dér Tibor

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a vörösiszap
katasztrófa károsultjai nevében köszönetet mond min-
dazon személyek részére, akik a jótékonysági felhívás-
nak eleget téve a Tûzoltóságon, a Tourinform irodában
felállított és a Vöröskereszt helyi szervezete által kihe-
lyezett urnákba eljuttatták pénzadományaikat, illetve
tartós élelmiszert, tisztítószereket és eszközöket aján-
lottak fel.

A környezetvédelemrõl és a környezetvédelmi alapról szóló
Badacsonytomaj Önkormányzat Képviselõ-testületének
30/2004. (IX.30.) számú rendeletének szabályairól az aláb-
biakban tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és az ingat-
lantulajdonosokat: 

7. § (2) A mezõgazdasági termelés során keletkezõ
növényi hulladék elégetésére a külön jogszabályban
meghatározott feltételek alapján van lehetõség. Május 1. és
szeptember 1. között az égetés TILOS! Égetni csak október
1-je és április 30-a között, megfelelõen kialakított helyen,
vagyon- és személyi biztonságot nem veszélyeztetõ módon
8.00 - 18.00 óra között szabad.

(3) Az égetésre szánt hulladék kommunális, ipari eredetû
(mûanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai),

valamint veszélyes hulladékot nem tartalmazhat. 
8 § (8) a.) A település belterületén tilos olyan tevékenység,

amely mások üdülését, pihenését, nyugalmát bármilyen
módon zavarja! 23.00 órától 06.00 óráig a szabadban, nyitott
ajtajú vagy ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel,
zenéléssel vagy más módon zavarni tilos!

b.) Belterületen és attól 200 m-es határon belül robbanó-
motoros kerti gépek, valamint a szõlõültetvények madár-kár
elleni védekezéséhez használt zajkibocsátó berendezések
(pl. propán-bután gázágyú, karbid gázágyú) üzemeltetése
20.00 órától 08.00 óráig tilos!

Kérjük, hogy a rendelet elõírásait maradéktalanul
szíveskedjenek betartani!

DDrr..  GGeelleennccsséérr  OOttttóó  jjeeggyyzzõõ

Folytatás az 1. oldalról...

Október 3-án a település lakói véleményt nyilvánítottak és
az elõbb esküt tett képviselõkre esett a választás. Erre a
képviselõ testületre és rám, mint polgármesterre bízták a
település irányítását az elkövetkezendõ négy évre. Abraham
Lincoln mondta az amerikai polgárháború befejezõdése
után: „innentõl az ellenségeink is honfitársaink”. Badacsony-
tomaj érdekében a településünk lakói azt várják tõlünk, hogy
az idézet szerint, mi is tegyük félre a sérelmeinket, a kép-
viselõk ne csak a választóikat, hanem az egész lakosságot kép-
viseljék. A sebek majd lassan begyógyulnak, emeljük fel a
fejünket, nézzünk elõre, a település érdekében együtt tevé-
kenykedjünk. A saját szórólapomra azt írtam mottónak: „Az
egységért, egymásért”. Én ennek szellemében fogok dolgozni
és elvárom valamennyi képviselõ társamtól ezt a hozzáállást.

Önöktõl pedig azt várjuk, hogy észrevételeikkel, javas-
lataikkal, jó szándékú kritikáikkal segítsék a képviselõ-
testület munkáját.

Az alakuló ülések forgatókönyve szerint ilyenkor
lehetõsége van a megválasztott polgármesternek - mondta
Krisztin N. László -, hogy programját bemutassa.
Természetesen elképzelésem van nekem is, sõt a korábban
elindított feladatokat is végig kell vinni, így gyakorlatilag egy-
fajta program megfogalmazódott. Ugyanakkor a korábban
általam vezetett képviselõ-testület jelentõsen kicserélõdött,
így nem volt idõ a megválasztott új tagok véleményének ebbe
a programba való beépítésére. Ezért a képviselõ-testülettel
közösen úgy gondoltuk, hogy ezt a programot együtt fogjuk
elkészíteni és arra törekszünk, hogy valamennyi képviselõ
céljai, elképzelései beépülhessenek. Alpolgármestert, bizott-
sági tagokat, elnököket a mai napon nem tudunk választani,
mert a képviselõ-testület más szerkezetben gondolkodik e
tekintetben, mint a korábbi. Ezért a hatályban lévõ SZMSZ-
ünket kell elõször módosítani, a módosított változatot ki kell
hirdetni és csak azt követõen kerülhet sor a szavazásokra.
Ugyanakkor a képviselõ-testület a kereteket megfogalmazta:
egy alpolgármestert fog választani a testület tagjai közül,
emellett a korábbi négy helyett kettõ bizottságot fog mû-
ködtetni. 

Az ülés további részében Krisztin N. László polgármester
felvezetésnek megfelelõen módosították az SZMSZ-t, így a
jövõben Pénzügyi, Ügyrendi, Mezõgazdasági és Város-
fejlesztési Bizottság és a Humán Ügyek Bizottsága mûködik.
A bizottságok tagjainak száma 5 fõ, ebbõl 3 fõ képviselõ, 2 fõ
pedig kültag. Az SZMSZ-ben nem rendelkeztünk róla, -
mondta a polgármester - de többen úgy látják és támogatják,
hogy a jövõben mindenképpen számítunk a civil szervezetek
véleményére, javaslataira is. 

Döntés született arra vonatkozóan is, hogy az egész
Szervezeti és Mûködési szabályzatot a lehetõ leggyorsabban
felülvizsgálják, annak ellenére, hogy erre hat hónapot ad a
vonatkozó jogszabály.  

Krisztin N. László végül arra kérte a megjelenteket, hogy
az érdeklõdésük ne csak az alakuló ülésre szóljon, vagy egy
évben egyszer a közmeghallgatásra, hanem kicsit próbálják
meg aktívabbá, folyamatosabbá tenni a kapcsolatot. - Kép-
viselõ társakkal együttes elhatározásunk, hogy megpróbáljuk
nyitottabbá tenni az önkormányzati munkát - mondta a pol-
gármester. KKyy



A Pipitér szirmai
A természetet ünnepeltük

Az óvodai nevelés során fokozott figyelmet fordítunk
arra, hogy a természet ünnepeirõl minél élményszerûbben
emlékezzünk meg a gyerekekkel.

Az Állatok napja alkalmából október 4-én meghívtuk
óvodánkba Pócsi Béla világbajnok díszállat tenyésztõt, aki
az óvó nénik környezettudatos nevelését tovább erõsítve
szintén a természet szeretetére és védelmére buzdította a
gyermekeket. 

Ezen alkalomból többféle kisállatot is hozott magával,
melyeket nagy érdeklõdéssel nézegettek és meg is simogat-
tak az óvodások.

KKoovvááccss  ZZssuuzzssaannnnaa
óóvvooddaappeeddaaggóógguuss

Papírgyûjtés

Az óvodai Szülõi Munkaközösséggel együttmûködve
papírgyûjtést szerveztünk az óvodában „MENTSÜK
MEG A FÁKAT” célkitûzéssel.

Elõzetesen megbeszéltük a gyerekekkel, hogy egy fa
megmentéséhez 60 kg papírra van szükség. Összesen 3600
kg papír gyûlt össze. 

A versenyt a középsõ csoportos óvodások nyerték, akik
33 fát tudtak megmenteni szorgos munkájuk során.

Köszönjük a Szülõknek és Támogatóiknak a lelkes és
önzetlen segítséget!

Kirándulás az Állatkertbe

Szeptember 22-én a Pipitér Óvoda nagycsoportosaival
egész napos kiránduláson vettünk részt.

Elõször a veszprémi Állatkertbe látogattunk el. A
gyerekek vidáman nézegették a felújított, tágas
környezetben tartott sokféle állatot. Megfigyelték külsõ
jegyeiket, hangjukat, mozgásukat, közben pedig jókat
nevettek némelyik állat mókás viselkedésén.

Hazafelé jövet - a Kompetencia alapú nevelési pro-
gramhoz is kapcsolódva - a Zánkán lévõ Haditechnikai
Parkban közelrõl is szemügyre vehették azokat a katonai
jármûveket, melyeket eddig csak távolról illetve képen vagy
televízión keresztül láthattak.

Sok kicsi sokra megy

Óvodánk középsõ és nagycsoportosaival vadgesztenyét
gyûjtöttünk. A sok kis apró kéz segítségével 3150 Ft értékû
õszi termést szedtünk össze, melyet a nagycsoportosok
úszásoktatására szeretnénk fordítani.

Köszönjük mindazon felnõttek segítségét, akik részt
vettek az akció sikeres lebonyolításában.

Egy 1833-ban megjelent szaklapban érdekes cikket talál-
tam a korabeli Badacsonyról - az itteni borokról, szõlõkrõl és
a szüretekrõl - amelyet jó szívvel ajánlok a Badacsony újság
olvasóinak is.

„A Badacsony Zalavármegyének híres szõlõhegye, sõt a
hazai bortermelésnek egyik fénypontja a Balaton partján…
A valódi nemes, kitûnõ badacsonyi a hegy déli oldalán
terem, s közép helyet foglal el az asztali  borok között, az
inkább csemegebor.

A Badacsonynak a szõlõhegység hajlatai szerint különféle
saját elnevezései vannak. A déli rész, amely a legjelesebb
borokat termi, Badacsony -, a nyugati Lábdi - a keleti
Badacsony-Tomaj -, az északi Korkoványnak neveztetik.

A forgalomban nálunk s külföldön nem ritkán találkozni
lehet a badacsonyi aszu és badacsonyi ürmös elnevezésekkel,
mi nem egyéb  tévedésnél, minthogy a badacsonyi aszu,
habár olyant kedvezõ években az elõkelõbb birtokosok több
hordócskával szoktak készíteni, sõt abból jó áron talán el is
adnak néhány akóra valót, rendes kereskedelmi czikk
gyanánt, mint a tokaji, ménesi vagy ruszti még sem fordul
elõ a magyar borok árjegyzékén.

A badacsonyi ürmös a legérettebb válogatott fürtökbõl
készül, de minden üröm nélkül: a mustot gyönge tûznél
felényire vagy még tovább is lefõzvén üstökben folytonos
lehabozás között, mely aztán kiforrás végett hordókba

tétetik, s mely csak évek multán fejti ki azon sajátságos és
fûszerdús zamatot, mely a badacsonyi fõtt ürmöst jellemzi
anélkül, hogy édességébõl veszítene.

Badacsonyon szintén készítenek kiváló, jeles muskotály
borokat is, melyek fûszerét a tenyészet kedvezõ körülményei
itt teljesen kifejtik.

Amily csendes és üres nyáron át Badacsony, oly vidám és
élénk szüret idején, októberben, midõn a szõlõbirtokosok
családjaikkal ide költöznek: mindenki iparkodik azon, hogy
a kellemes szüret e néhány napjait közös mulatságok fûsze-
rezzék, amint is itt valójában igen vidáman szokott lefolyni a
szüret.

A fürtök leszedése mint mindenütt, itt is egyszerre megy
végbe: azonban ha az év oly kedvezõ volt, hogy a töppedt
fürtök oly mennyiségben vannak, hogy azok a külön szedést
megérdemlik, ekkor erre különös figyelem fordíttatik.
Ilyenkor a fürtök összecsomoszoltatnak, s a must zsákolás
által választatik el a törkölytõl, mely sajtolás alá jó. Az új bor
elsõ lefejtése rendesen tavaszkor történik: de ha a bor
minõsége úgy kívánná, a lefejtést néha õszig is halasztják.

A hazai szõlõmûvelés általános hibájától a badacsonyi
sem ment: itt is számos szõlõfajok, a jelesebbek a
silányokkal, a korábban érõk a késõbb érõkkel vegyítve
mûveltetnek. A legkitûnõbb szõlõfajok, melyeknek a bada-
csonyi bor jelességét és individuális jellemét köszöni: a rövid-

szárú kéknyelû, a szigeti, mely a tokaji furmint családjából
való, a sárfehér  s a fehér muskotály: továbbá megemlítendõk
a többféle bajor és bákor fajok: somszõlõ, a rövidszárú so-
mogyi fehér…

Badacsonyon az évi termés mennyiségét Schanis 25-30
ezer akóra teszi, mibõl csak kevés jõ forgalomba, minthogy a
jobb termések oly birtokosok kezeiben vannak, akik azokat,
mint ritkaságot többnyire saját élvezetükre tartják fönn
pincéikben.

A szõlõ mûvelése általában a Balaton mellett, némely
sajátosságokat mutat föl. A soros ültetvényeket nem szokták
befedni, hanem a földet csupán kevéssé húzzák a tõkék
mellé. A második kapáláskor midõn más szõlõhegyeken az
országban a föld rendesen elvontatik a tõke mellõl s két sor
között fölhalmoztatik, s az úgynevezett bakhátat képezi, itt
éppen ellenkezõleg  jár el a munkás:a földet a tõke mellé
vonja, hogy záporesõ alkalmával a víz a sorok között folyhas-
son le, s a tõkék gyökerei tovább tartsák a nedvességet.

A Badacsonyon, mint általában a Balaton mentén, kivált
lapályosabb helyeken szokásban van az erõsebb tõkéken a
termés fokozása végett az egész szálvesszõt meghagyni,
melyet aztán õszkor elbújtatnak. Különben a természet még
egyébként is kedvezni látszik a Badacsonynak, mert a
jégverés itt kevés kárt teszen, mint szintén a tavaszi fagyok is
igen ritkák.”

A Badacsony Szõlõhegy az 1830-as években

Kalmár LLászló: 

Felhívás!

Kedves Olvasók!
Az újság elõzõ számában már írtam errõl a

kezdeményezésünkrõl, de most pontosabban szeret-
ném kifejteni a „Nyári ízek télire” címet kapott progra-
munkat. 

A nyár végi - õsz elejei idõszakban bizonyára na-
gyon sokan készítenek, készítettek otthon igazi házias
finomságokat, amelyek eltéve sokáig eltarthatók. Ilyen
csemegékbõl szeretnénk egy vásárt szervezni, ahol
kínálnánk a házi készítményeket. Szeretnénk megkér-
ni Önöket, amennyiben készítettek a felsorolt dolgok-
ból, egy-egy üveggel, egy-egy dobozzal ajánljanak fel
az óvoda részére, hogy a vásáron minél többféle ízletes
finomságot árulhassunk. Ennek a vásárnak a bevétele
a Szülõi Munkaközösséget, ezáltal az óvodát, a
gyerekeket támogatná. 

Amiket szívesen fogadunk: Befõtt, lekvár, dzsem,
szörp, savanyúság, aszalt gyümölcs, szárított fûszer,
olajos magvak, méz, és hasonló eltartható házi készít-
mények.

Kérjük, hogy a felajánlott finomságokat a tartal-
mukkal ellátott címkékkel hozzák el nekünk, valamint
ha lehetséges, a készítõ nevét is tüntessék fel.

Október 31-ig kérnék az óvodába eljuttatni minden
felajánlott készítményt!

Ezúton pedig szeretnénk meghívni minden kedves
olvasót a Márton napi rendezvényre, aholis ezt a vásárt
fogjuk megtartani.

Elõre is nagyon köszönöm a Szülõi munkaközösség
nevében!

HHáárriinnéé  MMáárrkkuuss  HHaajjnnaallkkaa,,
aazz  óóvvooddaaii  sszzüüllõõii  mmuunnkkaakköözzöösssséégg  eellnnöökkee

KÖSZÖNET

Az óvodás gyermekek nevében köszönjük Meilinger
Anita és Kiss Nikolett szülõk felajánlását, akik 90 db
textil gyermektörölközõvel ajándékozták meg az
óvodásokat.

Köszönetünket fejezzük ki Pointner Edit asszony-
nak is, aki ezúttal egy gyermekbiciklivel és rollerrel
lepte meg a kicsiket.

Tisztelettel:                                               NNaaggyy  LLáásszzllóónnéé
óóvvooddaavveezzeettõõ

Fotó: Nagyné

Fotó: Nagyné

Fotó: Nagyné



A Badacsonyi Rózsakõ fesztivál harmadik alkalommal
került megrendezésre, amely a hegy, a víz, a bor, és a
szerelem jegyében zajlott. Remek fellépõk garantálták a
szórakozást, amely mellé bor és gasztronómiai külön-
legességek is remek szórakozást nyújtottak az ide láto-
gatóknak. Emellett pedig az élmény és vidámpark, a
városnézõ kisvonat, a régiós buszjárat és a hegyi taxi szol-
gáltatásait vehették birtokba a turisták és a helyi lakosok
is.

A fellépõk között találhattuk a 3+2 együttest, akik most
élõ koncertjükkel varázsoltak remek hangulatot a
dísztérre. A zenekar frontembere Bugyi Zoltán néhány
mondatban elmondta, hogy érezte magát.

- „Remek hangulatú koncert volt, nagyon élveztük, mert
rengetegen voltak és ez egy zenekarnak mindig fontos.
Örültünk, hogy az idõjárás kegyes volt, hiszen a fonyódi
koncertünkön nagyon fáztunk. Meglepetés volt, de nagy
élmény volt Kadlott Karcsival találkozni és viccelõdni.” 

Szekeres Adrienn már járt Badacsonyban két éve a
borhetek alkalmával, így pontosan tudta, hogy mire
számíthat.

- „Pontosan olyan jó közönség volt, mint két éve, akkor
is és most is láttam a tekinteteken, hogy értékelik, amit
nyújtani tudtam ezen a mai délutánon. Jól éreztem
magam.”

A Dolly Roll együttes is járt már nálunk, de akkor egy
televíziós mûsor egyik fellépõ zenekara volt és nem kon-
certezni jöttek. Az együttes egyetlen nõ tagja az énekes
Dolly, aki meglepõdött a sok ember láttán, akik végig
megtöltötték a díszteret.

- „Sokat utaztunk ma, de megérte eljönni erre a
csodálatos helyre, szeretnénk megköszönni Greznár Attila
meghívását, nem gondoltam volna, hogy itt ma ennyi
ember lesz. Remek volt a hangulat, de azt hiszem minden-
ki élvezte a retro slágerek dallamát.”

A sztárvendégek mellett remek hangulatot teremtett a
Royal Expressz, Tropical Samba Show, Geri-Betli, két
operett gála, és Badacsony gyöngyszeme Szente Kata is fel-
lépett, aki mindig izgul fellépése elõtt, pedig a hangja és az
elõadásmódja alapján nagyon jó mûsort láthattunk tõle. 

Krisztin N. László polgármester minden nap részt vett a
Rózsakõ fesztiválon, az egyik nap például táncverseny
zsûrije volt Greznár Attila és Dj. Dominique azaz
Várkonyi Attila mellett, amelyen értékes nyeremény talált
gazdára. De a Royal Expressz jóvoltából CD lemezeket
osztogatott a vendégek között. Valamint a rendezvény
végén megköszönte a szervezõknek egy-egy palack borral
a kitûnõ szervezést és Várkonyi Attilának a segítséget, aki
szintén örült a sok vendégnek.

- „Tavaly voltam itt elõször, de már akkor tetszett a
helyszín, a sok ember a miliõ és a remek hangulat, ami
most ismét megvolt. Vasárnap Kikivel jöttünk, hiszen
együtt játszunk a Csütörtök 12 nevû zenekarban, de õ is
csak pozitív dolgokat tud mondani a körítésrõl, ami õt
fogadta a színpadon. Összességében azt hiszem, hogy
minden évben egyre jobb lesz ez a fesztivál!”  

Valóban rátapintott a lényegre Várkonyi Attila, hiszen
minden évben egyre többen vannak és most már sokan
ennek köszönhetõen keresik is a Rózsakõ Fesztivál ren-
dezvény programjait. Bevallom, hogy amióta Badacsonyba
járok annyi embert nem láttam, mint augusztus 20-án. Jó
volt, hogy az idõjárás sem akadályozta a programok
lebonyolítását. Köszönet jár minden támogatónak, aki
részt vett a rendezvény lebonyolításában bármilyen szin-
ten. Jövõre megismételjük.  TTaappoollccaaii  GGáábboorr

Gyászhírek:

Hofer Heinz 
(született 1940-ben) elhunyt október 4-én.

Nyugodjon békében!

Iskolai hírmondó

Sok vendég a Rózsakõ Fesztiválon

Az idei évben már a felújított iskolában kezdhettük a
tanévet és igyekeztünk mindjárt az elején megválasztani a
diákönkormányzat és az iskolai sportkör vezetõségét. A
diákönkormányzat vezetõ tanulójának és az iskolaszék
delegáltjának Petõ Rékát, helyettesének Maczó Lelle 8.
osztályos tanulót választották az osztály képviselõi. Eddigi
programjaink és feladataink mellett nagyobb hangsúlyt
helyeztünk a tanulói ügyelet kidolgozására, hogy az idei
évben beindult portai szolgáltatást segítsük. A sportkörnél
pedig a még nagyobb teljesítmény elérése érdekében sport-
ágankénti iskolai csúcsokat hirdetünk meg, amit a Suli
Híradóban és a rádióban is közzé teszünk.

A Veszprémben meghirdetett megyei atlétikai
„Köztársaság - kupán” 4 tanulónk vett részt. Gelencsér
Ádám, Maczó Lelle, Vadász Attila futószámokban a
középmezõnyben, Cseh Péter kislabda hajításban
második, súlylökésben pedig a dobogó legfelsõ fokára áll-
hatott.  Gratulálunk a szép eredményekhez. 

„FÖLDön futók” néven Tapolca város futóversenyt
szervezett a város és környezõ iskolái számára. A számta-
lan eredményekkel büszkélkedõ Tatay-s tanulók most is
bõvelkedhettek dobogós eredményekben. A több száz
induló közül korcsoportokban a következõ eredményeket
értük el:

I. korcsoport: Giczi Mátyás 1. osztályos tanuló I.
helyezett, Novák Jázmin 2. osztályos tanuló I. helyezett.

II. korcsoport: Giczi Vivien 4. osztályos tanuló III.
helyezett, Samu Aliz 4. osztályos tanuló VI. helyezett.

III. korcsoport: Nagy Patrik 5. osztályos tanuló IV.
helyezett, Németh Benigna Réka 6. osztályos tanuló III.
helyezett.

IV. korcsoport: Szõlõsi Barbara 8. osztályos tanuló I.
helyezett, Esztó Brenda 7. osztályos tanuló III. helyezett,
Farkas Veronika 4. osztályos tanuló különdíjat kapott.

Giczi Kevin, Bolf Sebestyén, Kiss Balázs, Barna
Richárd, Takács Péter, Illés Bálint, Csalló Kristóf, Dancsók
Kristóf pedig a középmezõnyben végeztek. 

Focista palántáink mind az elsõ és második korcsoport-
ban a Tapolcán meghirdetett õszi iskolák közötti versenyen
jól szerepeltek. Óriási lelkesedésük és igyekezetük sport-
szeretettükkel párosulva bíztató az utánpótlás kinevelésé-
hez. 

Papírgyûjtési akciónkban ebben az évben is  nagyon
sokat segítettek a szülõk. A közel 18 tonna papír, több mint
200.000 Ft-ja az osztályközösségek programjaihoz nyújt
támogatást. 

I. helyen a 6. osztályos tanulók, II. helyen a 7. osztályos
tanulók, III. helyen a 2. osztályos tanulók végeztek. 

Az ábrahámhegyi III. Murci fesztiválon a kultúrpro-
gramok keretén belül iskolánkból Árvai Adél és Simon
Laura 7. osztályos tanulók vettek részt. Fergeteges táncuk
óriási sikert aratott. Köszönjük, hogy szereplésükkel öreg-
bítették iskolánk jó hírnevét ezen a téren is. 

A diákönkormányzat kezdeményezésére Halloween-
napokat szervezünk október 21-én 13.30 órától, ahol
arcfestés, maszk készítés, tökfaragás, kvíz verseny mellett
fõzhetnek és süthetnek tanulóink szülõi segítséggel
„tökös” étkeket is. Várjuk a Kedves Szülõket, Segítõket.

Tanulóifjúságunk nevében õszinte tisztelettel szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak, akik önzetlen
munkájukkal segítõ szándékukkal hozzájárultak iskolánk
szépítéséhez, tárgyi eszközeink bõvítéséhez. 

LLaakkaattnnéé  MMóóggoorr  KKaattaalliinn  
ddiiáákköönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  vveezzeettõõ

Könyvtári élményeink

Meghívást kaptunk a tapolcai Wass Albert Könyvtár
gyermekrészlegétõl, hogy vegyünk részt a  „Népmese he-
tének” egyik napján. Ez azért volt különleges, mert több
iskolából és óvodából érkeztek gyerekek, hogy mesét
mondjanak. A mi osztályunkból Gelencsér Dávid bará-
tommal vállaltuk ezt a kihívást. Nagyon jól érezte magát
az egész osztály, hiszen sok mesét hallhattunk. Köszönjük
Vasárosné Márti néninek a meghívást és felkészítõ
tanárunknak Csanádiné Marika néninek, hogy elvitt ben-
nünket, illetve Karcsi bácsinak és a szülõknek az oda és a
vissza utat.

Takács  Péter 4. osztályos tanuló

„„ÖÖkkoo--DDüübböörrggééss””

A Tatays - zöldek öko-dübörögtek,
s az iskolából versenyre mentek.

Harmadikasok, negyedikesek viselték - e nevet, 
akiket Laci bácsi szívbõl terelgetett.

Ügyesség és tudás volt ott a lényeg,
hogy sikerre jussunk és csillogjon az érem.

Sok iskola jött el, szikrázott az ész, 
de mindenki fejében csak egy volt a cél.

Célbadobás, gólyaláb, sok kérdés és
sok tudás,

túra után ebéd járt. 
Az eredményre mindenki izgatottan várt.

S robbant a hírbomba: TATAY az ÁSZ.
Ujjongva, tapsolva fogadtuk a hírt, 

hogy a Tatay iskola ismét nyerni bírt.

GGeelleennccsséérr  DDáávviidd  44..  oosszzttáállyyooss  ttaannuullóó

A versenyzõk:
33..  oosszzttáállyy - Békássy Pál, Fedõ Róbert, Jagasits Gvendolin,
Zentai Nóra
44..  oosszzttáállyy - Gelencsér Dávid, Gerstenkorn Amália,
Takács Péter, Tóth Bettina

Fotó: Tatay

Fotó: Deák

Fotó: Takács



Ezt az igét már az Ószövetségben is megtaláljuk. Jézus
egy kérdésre felel ezzel a mondattal. Válasza a próféták és
Izrael tanítóinak hagyományaival teljes összhangban áll, õk
ugyanis a Tóra, a Bibliában megfogalmazott isteni tanítás
alapját keresték. Hillel rabbi, Jézus egyik kortársa ezt mond-
ta: „Ne tedd felebarátodnak azt, ami gyûlöletes számodra:
ebben áll az egész törvény. A többi mind ennek a magyaráza-
ta.” A zsidó tanítók szerint a felebarát szeretete az Isten irán-
ti szeretetbõl fakad, aki saját képmására és hasonlatosságára
teremtette az embert. Nem szerethetjük tehát Istent anélkül,
hogy ne szeretnénk a teremtményét. Ez az igazi gyökere a
testvér iránti szeretetnek, s ez az, ami „a törvényben álta-
lános érvényû alapelv.” Jézus megerõsíti ezt, és hozzáfûzi,
hogy a felebaráti szeretet parancsa hasonló az elsõ, a legfõbb
parancshoz, vagyis hogy szeressük Istent teljes szívünkbõl,
teljes lelkünkbõl és teljes elménkbõl. A hasonlóságot
hangsúlyozva Jézus végérvényesen eggyé forrasztja ezt a két
parancsot, s ugyanígy tesz az egész keresztény hagyomány
is, amint az János apostol tömör megfogalmazásából
kiderül: „Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeret-
heti az Istent sem, akit nem lát.” 

Az evangélium világosan megmondja, hogy minden
létezõ ember - legyen férfi vagy nõ, barát vagy ellenség - a
felebarátunk, akit tisztelnünk, becsülnünk, méltányolnunk
kell. Az embertárs iránti szeretet egyszerre egyetemes és
személyes. Átöleli az egész emberiséget, ugyanakkor
konkrét: a mellettünk élõk szeretetében ölt testet. De ki
adhat nekünk olyan nagy szívet, ki támaszthat bennünk
akkora jó szándékot, hogy közelállónak - a felebarátunknak
- érezzük azokat is, akik nagyon távol vannak tõlünk? Ki az,
aki segít legyõzni önszeretetünket, olyannyira, hogy képesek
legyünk saját magunkat látni a másikban? Csak Isten
ajándéka lehet, sõt Isten szeretete, és ez „a nekünk ajándéko-
zott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe.” Nem hétköznapi
szeretet, nem is egyszerû barátság vagy puszta embersze-
retet, hanem az a szeretet, ami a keresztséggel kezd
szívünkbe áradni: maga Isten, a Szentháromság élete, és
ebben a szeretetben mi is részesedhetünk. Egyszóval: a
szeretet a minden. 

Ahhoz azonban, hogy jól élhessük, ismernünk kell a tulaj-
donságait, ahogy az evangélium és a Szentírás elénk tárja.
Alapvetõ vonásait a következõkben foglalhatjuk össze: Jézus,
aki mindenkiért meghalt, és mindenkit szeretett, elõször is
arra tanít minket, hogy az igazi szeretet mindenkire irányul.
Nem olyan, mint amit mi élünk sokszor; nem egyszerû
emberi megnyilvánulás csupán, amely a családra, a bará-
tokra, a szomszédokra terjed ki. Az igazi szeretet, amit Jézus
kér, nem tûri, hogy különbséget tegyünk az emberek között:

számára nem létezik rokonszenves vagy ellenszenves, szép
vagy csúnya, felnõtt vagy gyerek; nem nézi, hogy ki honfitárs
és ki idegen, ki tartozik az én egyházamhoz és ki másikhoz,
a vallási különbségeket sem veszi figyelembe. Ez a szeretet
mindenkit szeret Tegyünk így mi is: szeressünk mindenkit!
Az igazi szeretet másik jellemzõje, hogy elsõként szeret.
Nem várja, hogy szeressék, mint az emberi szeretet esetében
szokásos: azt szeretjük általában, aki bennünket szeret.
Nem! Az igazi szeretet kezdeményez, amint az Atya tette:
amikor még bûnösök voltunk, vagyis nem szerettünk,
elküldte Fiát a megmentésünkre. Mindenkit szeretni tehát,
és elsõként szeretni. Az igazi szeretet továbbá Jézust látja
minden felebarátban: - „Nekem tetted” - mondja majd Jézus
az utolsó ítéletkor. És ez vonatkozik a jóra, amit teszünk, de
sajnos a rosszra is.  Az igazi szeretet a barátját és az ellen-
ségét is szereti: jót tesz vele, imádkozik érte. Jézus azt is akar-
ja, hogy a szeretet, amit a földre hozott, kölcsönössé váljék;
hogy az emberek szeressék egymást, egészen odáig, amíg el
nem jutnak az egységre.

A szeretet e tulajdonságai jobban megértetik velünk az e
havi igét, és segítenek mélyebben megélni. Igen, az igazi
szeretet úgy szereti a másikat, mint saját magát. És ez szó
szerint értendõ: valóban önmagunkat kell látnunk a másik-
ban, és azt tenni neki, amit magunknak tennénk. Az igazi
szeretet tud szenvedni a szenvedõvel, és örülni az örven-
dezõvel; kész a másik terheit hordozni, és - mint Pál mond-
ja - képes eggyé válni azzal, akit szeret. Tehát nem csupán
érzelmekben, szép szavakban fejezõdik ki, hanem valódi tet-
tekben.  

Aki más hitet vall, az is törekszik megélni az úgynevezett
„aranyszabályt”, melyet minden vallásban megtalálunk. Ez
azt kéri, hogy úgy bánjunk másokkal, ahogy szeretnénk, ha
velünk bánnának. Gandhi nagyon egyszerûen és kifejezõen
így fogalmazza meg a lényegét: „Nem tehetek rosszat neked
anélkül, hogy magamat meg ne sebezném.” Ez a hónap jó
alkalom lesz hát arra, hogy nagyító alá vegyük szeretetünket
a felebarát iránt, akinek oly sok arca van: hol szomszé-
dunkban vagy iskolatársunkban, hol barátunkban vagy
legközelebbi rokonunkban ismerhetünk rá. De felebarátunk
egy-egy arcát fedezhetjük fel a háborúban élõ emberekben, a
természeti katasztrófa sújtotta területek lakosaiban,
értesülünk az õ szenvedéseikrõl is a televízióból. Azelõtt
nem ismertük õket, és nagyon távol voltak tõlünk, de immár
közel vannak, felebarátaink lettek õk is. A szeretet alkalom-
ról alkalomra meg fogja súgni, hogy mit tegyünk és
fokozatosan ki fogja tágítani szívünket Jézus szívének a
méretére.

IIssttvváánn  aattyyaa

Szépirodalom:
Corman, Avery: A nagy játszma; Cronin, Archibald Joseph:
Három szerelem; Susack, Dymphna: A megperzselt fa;
Forsyth, Frederick: A veterán és más történetek; Knittel,
John: Marokkói kaland; MacDonald, Ross: A Galton-ügy;
Styron, William: A nagy menetelés.

Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Horowitz, Anthony: Krokodilkönnyek; Pullmann, Philip:
Az úr sötét anyagai I. II. II. köt.

Ismeretterjesztõ irodalom:
Lazenby, Gina: A feng shui kézikönyve; Szántó György
Tibor: Csengery Antal; Malam, John: Szörnyek, manók,
sárkányok és óriások nagykönyve; Fischer, Horst:
Belsõépítészet; Ragyog a fényesség : Udvardi Erzsébet nyolc-
vanadik születésnapjára; A szabadságharc zalai honvédei.

SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn  kköönnyyvvttáárrooss

Könyvajánló

KKaattoolliikkuuss üüzzeenneett:: „Szeresd embertársadat, mint saját magadat.” (Mt 22,39) 

A városi könyvtár is aktív részese volt az „Olvasás Éve”
kapcsán meghirdetett Országos Családi Könyvtári
Napok rendezvénysorozatnak.

Október 5-én Boldizsár Ildikó mesekutató volt a

könyvtár vendége. A meseterápia jegyeit is felmutató,

nagyon szuggesztív elõadás részesei lehettek a jelenlévõk.

Miként hatnak a mesék életünkre,  hogyan segíthetnek át

egy-egy nehéz életszakaszunkon, mire való a bennünk

lakó táltos és még sok-sok kérdésre kaptunk választ

Ildikótól. Köszönet érte.

Október 6-án Prof. Dr. Pusztay János tartott   elõadást

„A Magyar nyelv útja” címmel. Érdekes, színes áttekintést

kaptunk nyelvünk eredetérõl, a vándorlások során ért hatá-

sokról, a nyelvkutatás új módszereirõl. Az elõadás

megkezdése elõtt egy perces néma felállással emlékeztünk

meg  az aradi vértanúkról. 

Október 7-én Dr. Scheller György háziorvos elõadását

hallgathatta meg az érdeklõdõ közönség. Az egészség

megõrzésének fontossága, a betegségek megelõzése

kiemelt hangsúlyt kapott a doktor úr elõadásában. 

Október 8-án „Szóljatok szép szavak!” címmel felolvas-

tam az általam összeállított füveskönyvet. Olvasmány-

élményeim egy-egy szép mondata, a versidézetek nagy

örömömre elnyerték a hallgatóság tetszését.

Október 10-én a „Könyves vasárnap” keretében rend-

kívüli nyitva tartással, ingyenes beiratkozással, felolvasó

délutánnal várta olvasóit a könyvtár. A betérõket sütemén-

nyel, üdítõvel kínálta a könyvtáros. Végül pedig értékes

könyvek, tárgyak kerültek kisorsolásra.

Egész héten volt megbocsátás hete, így a késedelmes

olvasóknak nem kellett késedelmi díjat fizetni.

Az elõadásokhoz kapcsolódó kis kamarakiállítás is nagy

tetszést aratott, tulajdonképpen el is fogytak a polcról a

könyvek, mert a közönség kikölcsönözte õket.

SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn

Országos Családi
Könyvtári Napok

Vallási hhírek

Augusztus 28-án az esti szentmiséhez kapcsolódva
lélekemelõ koncertet tartott a Diósdról érkezett Szent
Gellért kórus a badacsonytomaji Szent Imre plébáni-
atemplom új orgonájának javára. A koncerten résztvevõk
adományaikkal támogatták közös célunkat, az új
orgonát. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni adományaikat!

Szeptember 25-én tartotta a Magyar Kolping Család
Egyesület fennállásának 20. évfordulóját Pécsen. Ezen az
ünnepen részt vett a badacsonytomaji Kolping Család
Egyesület is 8 fõvel. 
Szeretnénk megköszönni a Polgármesteri Hivatal
utazáshoz nyújtott támogatását!

Az ausztriai St. Florián-ból érkezett templomi kórus és
két zeneiskola növendékei (hatvanan) énekelték a
Szentmise énekeit és szolgáltak zenei kísérettel a Szent
Imre Plébániatemplomban. Lélekemelõ élmény volt
minden jelenlévõ számára!

Az Érsek atya Dr. Márfi Gyula, kinevezte Földi István
esperes, plébános atyát a tapolcai Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános Iskola lelki igazgatójává,
jelenlegi feladatai meghagyása mellett. Megnövekedett
feladataihoz Isten áldását és a Szûzanya égi közben-
járását kérve. 
A plébános atya kéri a testvérek további szeretetét, támo-
gatását és imáit!

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Deák



Az ezüstérmesek gratulálni szoktak a gyõztesnek. Én is
így teszek, mert tiszteletben tartom 660 választópolgár
döntését. Azért mégis vegyesek az érzéseim Krisztin N.
László polgármester eredményét illetõen.  Pirrhuszi gyõ-
zelem született, olyan gyõzelem, amely felér egy vereséggel
- amikor a vezér egyedül marad a csatatéren, mert a
katonáit elveszítette…

A TETT fórum nem tesz magának szemrehányást.
Nincs pillanatnyilag még egy olyan erõ
Badacsonytomajon, amely többet próbált tenni a város
lakóinak jobb jövõjéért. Ezt pontosan 514-en ismerték fel
azok közül, akik el is mentek szavazni. Ez az októberi
vasárnap újkori történelmet írt Badacsonytomajon, ami
mély nyomokat fog hagyni az emberek emlékezetében.
Egy „gyüttment” a mellé csatlakozott barátaival néhány
hónap alatt megreccsentette a polgármester sokéves
megkérdõjelezhetetlen népszerûségét. A polgárok ugyanis
kimutatták, hogy változást akarnak, ezért is mondhatni
lecserélték a képviselõ-testületet.

Nem érzek kudarcot, szomorúságot. A sikertelenség
engem mindig megacélozott, soha, semmit nem adtam fel,
amiben hittem. Nem a polgármesteri széket sajnálom,
nem is a befektetett munkát. Csak azokat, akik bíztak ben-
nem. Nekem az 514 voks többet jelent, mint polgármester

úrnak a 660, mert mi, a TETT tagjai és szimpatizánsai az
értelemre próbáltunk hatni. Nem vertünk csapra hordókat,
dottó-vonattal sem vittük vacsorázni szervezetten a
nyugdíjasokat. (Mi azokat láttuk vendégül a kampány ide-
jén, akik maguktól jöttek hozzánk - õket sem közpénzbõl)
Bolsevikozó röplapokat sem küldözgettünk postán, mi
személyesen juttattuk el üzeneteinket a családokhoz. Nem
mi terjesztettünk elvett jogosítványról és bilincsbe verésrõl
hazugságokat, és ezek után mégsem   mi voltunk, akik
hazugnak nevezték vetélytársaikat.  Nem tépkedtünk
plakátokat, tûzifával sem kedveskedtünk senkinek,
szavazókat sem szállítottunk a szavazóhelységekbe.
Körtelefonon sem emlékeztettük a szavazókat a köte-
lességükre, hogy hová is kell tenniük az „x”-et.  Mi nyílt
sisakkal harcoltunk. 

Nem voltak illúzióim, hogy ebben az anyagiasságra
kényszerített, agyonadóztatott országban a megélhetéssel
küszködõ tomaji emberek meg fogják érteni az önzetlen-
séget, mégis azt hittem, hogy azért többen értékelik majd,
ha a polgármesteri fizetés az Idõsek Otthonát szolgálná, a
felajánló képviselõké pedig különbözõ civil szervezeteket,
a nyugdíjas klubokat, a kulturális, mûvészeti, polgárvédel-
mi, horgász, stb. egyesületeket.

A választásra jogosult 2085-bõl hét, azaz 7 százaléknyi

(146) szavazatkülönbséggel megszavazták, hogy a korábbi
polgármester folytassa azt, amit eddig végzett. Ezért tehát
a gyõztesnek kijáró gratulációmat mégse köszönjék na-
gyon. A múlt hibáit sosem borítja feledés, az érintettek
felelõssége egyetemleges, az idõ (meg a hatóságok) eldön-
tik, hogy milyen mértékben… Mindenesetre a jövõben a
TETT Közéleti Fórum Egyesület a városért, Badacsony-
tomajért érzett elszántsággal ellenõrizni fogja a város-
vezetés minden lépését. 

Mi, vesztesek pedig köszönjük a lelkesítést, a szavaza-
tokat, a könnyeket, a vigasztaló szavakat. Az elmúlt nyolc
év mondhatni állóvíz volt. A város nemigen gyarapodott,
csak néhány vezetõje. Mi próbáltunk változtatni, de most
még nem kaptunk ehhez kellõ mértékû hozzájárulást. 

Ezzel együtt állíthatom, hogy mostantól Badacsony-
tomajon mégsem lesz már ugyanúgy, mint eddig volt. Az
általunk felvázolt tíz lépésbõl valami máris megvalósult:
egy alpolgármester lesz a kettõ helyett. A Badacsony újság-
ból sem tudják többé kitiltani cikkeinket. A közélet tisz-
tasága is körvonalazódni látszik.  A diadalmenetnek vége,
a zsinóros menték raktárba kerülnek. Munkás hétköz-
napok jönnek. A többit pedig hamarosan meglátjuk.
Bízzunk az új képviselõinkben! KKáárrppááttii  LLaajjooss,,

aa  TT..EE..TT..TT  KKöözzéélleettii  FFóórruumm  EEggyyeessüülleett  eellnnöökkee

A változás elkezdõdött 

Pirrhuszi gyõzelem volt…

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy négy cikluson
keresztül képviselhettem Önöket, amit ez úton is meg-
köszönök.

Egy évvel ezelõtt az aktív munkaviszonyomat megszün-
tettem, nyugdíjas lettem, ezért úgy döntöttem, hogy a továb-
biakban kizárólag csak a családommal és továbbra is a vál-
lalkozásunkkal szeretnék foglalkozni. Természetesen nem
áll távol tõlem, hogy az Önkormányzat munkáját  ezután is
lehetõségünk szerint segítsem.

Tudom, hogy nem minden döntésünk és véleménynyil-
vánításom volt minden ember részére kedvezõ. A jó szándék-
tól vezérelve mindig azt mérlegeltem, hogy a közösség na-
gyobb része legyen elégedett, ezért több esetben kértem a
környezetemben lévõ emberek véleményét, amit magamévá
is tettem. Azoknak az embereknek, akik megkerestek saját,-
vagy a közösség problémáival külön köszönöm, hiszen ezért
lettem megválasztva. Ha valakinek volt problémája és nem
keresett meg engem, vagy más képviselõtársamat, azt a prob-
lémát - gondot nem mindig tudtuk „kitalálni”, illetve

képviselni. Olyan döntést nem lehet hozni, ami minden
ember számára kedvezõ.

Bízom benne, hogy a jó szándékot nem kérdõjelezi meg
senki a választott képviselõkben, annak ellenére, hogy
mindig vannak hangadók - elégedetlen és fõleg tájékozatlan
emberek a településünkön is, akik a tényeket félreértelmezik,
vagy félremagyarázzák.

Örömömre szolgált, hogy Krisztin N. László pol-
gármester bizalmát élvezhettem és mellette, nevemet adhat-
tam több beruházáshoz, illetve annak elõkészítéshez. Csak
párat említenék meg, ami jelentõs volt életünkben:
Badacsonyban a dísztér - park és „Rizling”- sor felújítása, a
két strand teljes felújítása - korszerûsítése, teljes településünk
közvilágításának bõvítése - korszerûsítése, csatorna IV. ütem
596 ház bekötése cca. 12 km út újra aszfaltozása, Bada-
csonyörsön közel két km járdaépítés, több játszótér, park ki-
alakítása, sportpálya felújítása (gyep, öltözõk, utca parkoló-
val), Városháza kialakítása, iskola - óvoda - egészségház
felújítása. Városunk rendezési tervének (2007-ben) létreho-

zása, napjainkban történõ módosítása a befektetõi oldal lehe-
tõségének elõteremtése érdekében, ami minket fog szolgálni
(bevásárló központ és szolgáltatóház, szálloda, Badacsony-
örsön fürdõhely). Kisfaludy kilátó építésének elõkészítése.

Sajnos volt sikertelen próbálkozásunk is, aminek jó
szándéka nem kérdõjelezhetõ meg, gondoljunk bele, hogy
mekkora fejlõdést hozott volna a településünk életében, ha a
szakértõk véleménye és javaslata szerint elkezdett termál
projekt meghozza a várt eredményt… Ezt lehet ellenünk is
fordítani, de gondoljunk csak bele, mindenkinek minden
terve jól sikerül - házépítés, autóvásárlás, házasság, vállal-
kozás?

Bízom benne, és nem vagyok egyedül, hogy a megválasz-
tott  képviselõk a megkezdett fejlõdést - fejlesztési lehetõ-
ségeket fokozott odafigyeléssel viszik tovább és további ered-
ményeket érnek el.

Köszönöm eddigi segítségüket és támogatásukat, további
eredményes életet és jó egészséget kívánok kivétel nélkül
városunk minden lakójának. SSaallll  CCssaabbaa

Városunk Tisztelt Lakói!

Így kezdõdött... 2009 õszén Németh Balázs, Bíró Zoli és Bíró
Isti nyár végi bográcsolásra hívott bennünket. Kitalálták, hogy
fõzzünk egy jót, hívjuk meg a badacsonyi vállalkozó barátainkat
egy jó ebédre. Az ötlet mindenkinek tetszett, s egyre többen vet-
ték ki részüket a fõzésben is. Így jött az ötlet, hogy tegyük nyil-
vánossá a bulit, csináljunk egy szezonzáró bográcspartyt és kínál-
juk meg a kiránduló és nyaraló vendégeket. A befolyt pénzado-
mányt az óvodának ajánlottuk fel kültéri játékok vásárlására.

Idén megismételtük a bográcsparty-t. Bíró Isti elfoglaltsá-
ga miatt, Rieger Zolit bízta meg a rendezvény szervezésével
és lebonyolításával. 27 csapat nevezett be a fõzésbe külön-
bözõ fantázianevekkel: Haaspók, Franzi - Tibi, Pizzéria,
Bázis Büfé, Móló Terasz, Jó szerencsét!, Kaszkadõrök, Lakat
László, Hársfa utca; Szalai Zoltán; Önkormányzat B.tomaj;

Tûzoltóság B.tomaj; Gyütt-Ment; Minõség Presszó; Fixpont
/Szabó Szilárd, Pál Jenõ, Varga Attila/; Rio; Cafe /Németh
Balázs/; Szürkebarát Borozó /Bodai Zsolt/; Csak csajok;
Josef - Olaf; Móló Divat /Bíró Zoltán, Bíró István/; Szent
Orbán étterem; Vén Kocsis; Borpatika /Nagy Géza/; Tomaj
Darts Club; Mûvészpár; Hal - adók /Ált. Iskola pedagógu-
sai/; Piranha - Tattoo.

Voltak, akik a fõzésen kívül más finomságot is kínáltak.
Gyimesi Péter jóvoltából egy hordó sört vertünk csapra,
Ágoston Endréné gumicukrot küldött a résztvevõ gyere-
keknek, valamint friss zöldséget az ebédhez, Szabó László
borral, üdítõvel és rövid itallal kínálta a vendégeket. Németh
Balázs pedig egy hûtõ jégkrémet ajánlott fel. Itt szeretnénk
megköszönni Németh Balázsnak, hogy a tavalyi évhez
hasonlóan, az idei tanévben is jégkrémmel vendégelte meg
az óvoda gyermekeit és dolgozóit.

Nagyon örültünk, hogy az iskola pedagógusai is meg-
tiszteltek bennünket jelenlétükkel, a fõzésben is részt vettek,
vallamint kóstolgatták az elkészült ételeket. Velük ellentét-
ben hiányoltuk a helyi lakosokat, az iskolás gyerekeket, va-
lamint szüleiket, hiszen ez a nap értük volt. Õk lemaradtak a
sok jóról, hiszen rengeteg finomság rotyogott a bográcsokban.

Fõztünk disznó-, marha-, csirke- és babos-pörköltet,
gulyáslevest, halászlét, paprikáscsirkét, pacalt stb. Volt olyan
sátor, ahol kettõ bogrács alatt is pattogott a tûz

A jó hangulatról egy pánsípmûvész, az Extázis Együttes,
valamint Potyó és cigányzenekara gondoskodott Bíró Isti
jóvoltából.

A fõzésbõl és a tombolából befolyt összeget az iskola sífel-
szerelésének korszerûsítésére ajánlottuk fel.

Örülünk, hogy az idén is segíthettünk.
Nagy öröm számunkra, hogy a résztvevõ badacsonyi vál-

lalkozók nagy része annak ellenére, hogy nem helyi lakos,
már 2. éve vesz részt a badacsonytomaji gyerekek támo-
gatásában. Nemcsak a környezõ településekrõl, hanem pl.
Gyõrbõl és Szombathelyrõl is járnak ide évek - évtizedek óta,
és szívvel-lélekkel segítenek.

Igazi baráti kapcsolat alakult ki közöttünk és reméljük, ez
sokáig így marad. SSZZ..MM..MM..

(Lapunk szeptemberben már beszámolt a jótékonysági fõzõ-
versenyrõl, az összegyûjtött 650 ezer forintot átvevõ Csizmarik
Béláné igazgató az iskola nevében minden résztvevõnek meg-
köszönte az önzetlen segítséget. szerk.)

Bográcsparty Badacsonyban
Olvasóink íírták

Fotó: Deák
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Õszi kirándulás
A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület õszi kirán-

dulását november 6-ára tervezi. Gyülekezõ az örsi
vasúti megállóban november 6-án, szombaton 10
órakor. Úticélunk a Badacsony hegyen található II.
János Pál emlékhely. 

Mindenkit szeretettel várunk egy jó hangulatú közös
természetjárásra. SSiimmoonnnnéé

Új vezetõség
a BSE élén

A Badacsonytomaji Sportegyesület tisztújító köz-
gyûlése új vezetõséget választott október 18-án, a
Városi Közösségi Házban.

A meghívottak közül 35 - a badacsonytomaji lab-

darúgás jövõje iránt érdeklõdõ - szavazásra jogosult

Berecz Istvánt, Lesz Ferencet, ifj. Mékli Károlyt,

Nagy Lajost, Sánta Gézát, Szombathelyi Ferencet,

Tombor Jánost, dr. id. Ujhelyi Istvánt és Vella Zsoltot

választotta az elnökség tagjává. Az új elnökség pedig

Lesz Ferencet választotta meg vezetõnek. A következõ

Badacsony újságban részletesen megismerhetik a

sportegyesület új elnökségére és a klubra váró felada-

tokat.

TTaappoollccaaii  GGáábboorr

Felhívás
A Badacsonytomaji búcsúra várjuk azoknak a

helyi és környékbeli vállalkozóknak, árusoknak
kézmûveseknek a jelentkezését, akik árulni szeret-
nének!

Érdeklõdi, illetve jelentkezni lehet a Városi
Mûvelõdési Központ és Könyvtárban Fodor József
igazgatónál 06-87-571-115 telefonszámon. 

A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) soros
vezetõségi ülését november 19-én (péntek) 18,00 órakor
tartja a Közösségi Házban (Badacsonytomaj,Fõ u. 23.
melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1.) A hozott határozatok idõarányos teljesítése.

Elõadó: Mórocz István elnök, Arany György ügyvezetõ
elnök

2.) Az elõzõ vezetõségi ülés óta történt polgárõr szol-
gálat ellátás tapasztalatainak feldolgozása. Elõadó:
Arany György ügyvezetõ elnök, Fekete Ferenc titkár,
Csizmazia Pál szolgálatfelelõs

3.) Tagfelvétel (jelentkezés esetén). Elõadó: Fekete
Ferenc titkár

4.) Aktuális kérdések feldolgozása (OPSZ, MPSZ
Elnökségének intézkedései, tájékoztatás. helyi törté-
nések, tennivalók). Elõadó: Mórocz István elnök

5.) Jelentés az éves tevékenységrõl. Elõadó: Mórocz
István elnök, Arany György ügyvezetõ elnök, Fekete
Ferenc titkár, Rajzó József gazdasági felelõs, Csizmazia
Pál szolgálatfelelõs

6.) A téli idõszak polgárõr feladatainak megha-
tározása. Elõadó: Arany György ügyvezetõ elnök,
Fekete Ferenc titkár

7.) A 2010. évi beszámoló közgyûlés elõzetes
elõkészítése. Elõadó: Arany György ügyvezetõ elnök

Az ülés nyilvános, melyre tisztelettel várunk minden
érdeklõdõt. MMóórroocczz  IIssttvváánn  eellnnöökk

Polgárõr vezetõségi ülés

OKTÓBER
- október 27-én 18.00 órától a Collegium Fenno-
Ugricum, valamint a Városi Mûvelõdési Központ és
Könyvtár közös szervezésében Tatjana Ariszkana: A
mordvinok címû elõadása a Keresztury-házban

NOVEMBER
- november 6-án szombaton 21.00 órától Búcsúi bál az
SMS Együttessel az Egry József Mûvelõdési Házban
- november 23-án, kedden 18.00 órától a NABE szer-
vezésében Boldizsár Ildikó tart elõadást Nõk a mesékben
címmel a Közösségi házban
- november 27-én Katalin bál Postás Józsival és zene-
karával

DECEMBER
- december 1-jén a Városi Mûvelõdési Központ és
Könyvtár valamint a Collegium Fenno-Ugricum közös
szervezésében Egey Emese tart elõadást „Magyar hadi-
tudósító a finn-szovjet háborúban” címmel a Keresztury-
házban.
- december 5-én, vasárnap 15.00 órától Mikulásváró-
délután az Egry József Mûvelõdési Házban. 

1155..0000 órától Brumi Bandi Band interaktív gyermek-
mûsora. 
1166..0000 órakor megérkezik a Mikulás!!!

- december 18-án Adventi várakozás a Hõsök terén
- Idõsek Karácsonya az Egry József Mûvelõdési Köz-
pontban
- december 31-én Szilveszteri bál az Egry József Mû-
velõdési Házban

Programajánló

A Városnapon találtunk egy videókamerát! 
Jogos tulajdonosa munkaidõben a Közösségi Házban

átveheti! Érdeklõdni lehet: Deák Ferencné 06-70-953-86-82
telefonszámon.

Talált kamera!


