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Devecserben 
segítettek

A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság Elnöke, Lasz-
tovicza Jenõ október 17-én (vasárnap) futárok útján
felhívást intézett Veszprém megye polgármestereihez,
melyben azonnali intézkedést kért arra vonatkozóan,
hogy minden település október 18-án, 19-én és 20-án
5-10 fõs csoporttal segítse Devecser lakosságát az õket
ért vörösiszap katasztrófa kárelhárítási, helyreállítási
munkáiban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakem-
bereinek irányítása mellett.

A Helyi Védelmi Bizottság vezetõje, Krisztin N.
László polgármester megkeresésére megmozdult a tele-
pülés lakossága. Elsõ napon 8, a második napon 12, a
harmadik napon már 21 személy nyújtott segítséget a
bajbajutottaknak, akik közül többen mindhárom nap
részt vettek a munkálatokban. 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata nevében kö-
szönetet mondunk az alábbi személyeknek önzetlen
segítségükért: Bagi Mihály, Balogh Nikolett, Bujtor Jó-
zsef, Csikós-Nagy Zsuzsanna, Farkas János, Dr.
Gelencsér Ottó, Gerencsér Tamás, Herjavecz György,
Herjavecz Györgyné, Kovács András, Krisztin N.
László, Meilinger István, Nagy Krisztián, Németh
Árpád, Németh János, Orbán Péter, Páros Zsolt, Raduly
Zsolt, Sipos Ferenc, Szántai Ferenc, Szedlák Bálint,
Takács Ákos, Takács Zsolt, Tombor Géza, Tombor János.

Alpolgármestert választott 
a Képviselõ-testület

Csanádi Csanádot választotta alpolgármesternek Ba-
dacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete az október 22-én megtartott rendkívüli ülésén. A
teljes létszámban megjelent grémium elfogadta Dr.
Gelencsér Ottó kérelmét, amely a jegyzõ közszolgálati
jogviszonyának november elsejével, közös megegye-
zéssel történõ megszüntetésére vonatkozott. 

Az alpolgármester választás titkos szavazásának le-
bonyolítására létrejött szavazatszámláló bizottságot
Orbán Péter vezette, tagjainak megválasztották dr. Magó
Ágnes és Simonné Visi Erzsébet képviselõket. Krisztin N.

László polgármester Csanádi Csanád képviselõt jelölte
alpolgármesternek, akit 100 százalékos támogatottság-
gal választottak meg helyettesének. Polgármester öröm-
mel nyugtázta az egyhangú szavazást, az eskütétel után
gratulált az új alpolgármesternek, felelõsségteljes mun-
kájához jó egészséget és sok sikert kívánt. A Képviselõ-
testület az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 170.060.-
Ft/hó összegben állapította meg, aki az átalánydíjas
helyett a tételes, számlákkal igazolt költségtérítést vá-
lasztotta felmerülõ költségeinek megtérítésére.                

Folytatás a 3. oldalon...

Az októberi Forradalom és Szabadságharc 54. évfor-
dulóján kétnapos ünnepségsorozattal rótta le kegye-
letét Badacsonytomaj városa 1956 hõsei elõtt.

A Tatay Általános Iskola diákjai, tanárai október 22-
én délelõtt tartottak ünnepi megemlékezést, amelyen
irodalmi összeállítással tanulók és felnõttek közösen
idézték meg a fél évszázada történteket. A Nagy Imre
emlékszüretet és koszorúzást immár ötödik éve a Sipos
családi birtokon tartják, emlékezve a mártír miniszter-
elnök utolsó békés, Badacsonyban eltöltött napjára. Ezek-
nek a történelmi eseményeknek üzenete van a fiatalság
számára - mondta köszöntõjében Krisztin N. László -
hiszen azok az események, amelyek elõre vitték az or-
szág sorsát, mindig elsõsorban róluk szóltak. 

Mi egy kis nép vagyunk Európa közepén és egy kicsit so-
dor bennünket a történelem - mondta beszédében dr.
Nógrády György külpolitikai szakértõ - ezért 1848-ról,
1956-ról mindig a politika tükrében emlékezünk, ami
nem jó. Nagy Imre volt az elsõ olyan miniszterelnök, aki-
nek önálló gondolatai voltak, aki ezt vállalta összes elõnyé-
vel és tévedésével, s ezért néhány évvel késõbb meg kellett halnia.

Az emlékoszlopnál dr. Magó Ágnes és Rajzó Ildikó
az önkormányzat-, Tóth Dorina, Maczó Lelle, Pethõ
Réka a Tatay Iskola-, Sipos Balázs, Fodor József pedig a
Zabó-Sipos család és a Mûvelõdési Központ nevében
helyezte el a tisztelet koszorúit.

Az ünnephez kapcsolódva szervezték meg október
23-án „A magyar katonai ruházat a honfoglalástól nap-
jainkig” címû kiállítást a Szent Imre Közösségi Ház-
ban, amelyet dr. Csáky Imre alezredes, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum osztályvezetõje nyitott meg. Már
Zrínyi Miklós kitûnõen ismerte fel az együvé tartozást
megjelenítõ uniformis identitást erõsítõ jellegét -
mondta beszédében dr. Csáky Imre. Jelkép a magyar
katona, a magyar ember számára, minthogy az egyen-
ruha saját motívumaival magán viseli 1100 éves tör-
ténelmünk hosszmetszetét. 

FFoollyyttaattááss  aa  33..  oollddaalloonn......

Fotó: Sipos

Fotó:  Sipos

Fotó: Kalmár

Emlékezés az októberi forradalomra
- 1956 a Szabad Magyarország legfontosabb dátuma -

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

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: zárva

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

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 

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
Tördelõ szerkesztõ: Péczer Márk

Az újság a település honlapján is olvasható!

BADACSONY
Helyi közéleti lap

Következõ lapzárta: 2010. december 8.
A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

Következõ ülés napirendje 2010. évi munkaterv alapján
(tervezett idõpont december 1. szerda):

- Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
- Az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi költségvetési 

tervének harmadik negyedévi teljesítése
- Helyi adórendeletek felülvizsgálata
- A képviselõ-testület 2011. évi munkaterv tervezete
- A köztisztviselõk teljesítménykövetelményei kiemelt 

céljainak meghatározása
- Szervezeti és Mûködési Szabályzat felülvizsgálata
- Pályázatokról beszámoló
- Közmeghallgatás elõkészítése

Képviselõ-testületi ülés

Pályázati felhívás
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete pályázatot hirdet jegyzõi állás betöltésére.

A kinevezés határozatlan idõre szól, próbaidõ hat hó-
nap. A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölt-
hetõ.

Az állás betöltésének feltételei:
- magyar állampolgárság,
- cselekvõképesség,
- büntetlen elõélet,
- állam- és jogtudományi doktori képesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
- legalább 5 év közigazgatási gyakorlat,
- vagyonnyilatkozat.
A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

évi XXIII. tv. szabályai alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- alkalmazási feltételek meglétét igazoló dokumentu-

mok másolatait,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

(büntetlen elõélet igazolására),
- nyilatkozatot arról, hogy a Képviselõ-testület a napi-

rendet nyílt, vagy zárt ülés keretében tárgyalhatja,
- adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában résztvevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: A KSZK hivata-

los honlapján történõ megjelenést követõ 10. nap. 
A pályázat benyújtásának helye: Polgármester 8258

Badacsonytomaj, Fõ u. 2. „Jegyzõi pályázat”megjelöléssel. 
A pályázat elbírálásának módja: egyéni meghallgatás,

Képviselõ-testületi döntés. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-

tási határidõ lejártát követõ testületi ülés. 
Az Önkormányzat szolgálati lakást biztosítani nem tud.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartja. A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt Krisztin N. László polgár-
mester nyújt a 06-87-571-270-es telefonszámon.

KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr

Hó eltakarítási útvo-
nalak Badacsonytomaj

város területén
Badacsonytomaj város területén az Önkormányzat tulaj-
donában lévõ utak, járdák és közterületek hó eltakarítása
és síkosságmentesítése a Badacsonytomaj VN KFT. fela-
data.

A 11/1998.(IV.9.) Képviselõ-testületi rendelet alapján,
az ingatlanokon belüli és az ingatlanok elõtti járdákon a
hó eltakarítása és síkosságmentesítés az ingatlantulaj-
donosok feladata. 

A hó eltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellá-
tására a Badacsonytomaj VN KFT. az alábbi vállalkozók-
kal kötött szerzõdést:

Bolf Sándor:
Táncsics u., Úttörõ u., Kodály u., Bercsényi u., Sport u.,

Petõfi S. u., József A. u., Nyárfa u., Béke u., Fõ u.(248 hrsz-
ú közterület), Balaton u., Római u., Csigáskúti u., Kisörsi
u., Széchenyi u., Kert u., Vasút u., és a Vasútállomás kör-
nyéke, Hársfa u. Egészségház környéke, Káptalantóti út,
Méregraktár u., Tájház udvar, Önkormányzati parkoló és
udvar, Óvoda, Iskola

Nagy Krisztián:
Strand u., Park u., Egry sétány, Móricz Zs. u., Tavasz u.,

Nyár u., Õsz u., Muskotály u., Csabagyöngye u., Pauler Á.
út, Zalai köz, Szürkebarát u., Vincellér u., Herczegh F. út,
Hamvas Béla u., Helbeck út, Harsona köz, Kápolna u.,
Pöltemberg u., Napsugár u., Rózsa köz, Hableány étterem
mögötti rész, Szent Anna kápolna útja, Badacsony
parkolók
Badacsonytomaj VN KFT.: (30/424-6148) 

Hótolási útvonalak:
Alsó kolónia, Magyar u., Ady u., Nagyköz u., Nagykör

u., Kiskör u., Kisköz u., Bánya u., Kõfejtõ út, Szõlõhegyi
út, Szidónia út, Föld út, Palackozó út, Badacsonyi út,
Panoráma út, Gyurkovics köz, Akácfa út, Kertész u.,
Kerékpár út, 71-es fõút melletti járda a B.tomaji vasútál-
lomástól a badacsonyi strandig, Füge köz, Major út,
Öreghegyi út, Vadrózsa út, Felsõbüki út, Kisörshegyi út,
Fácános köz, Szabó Ernõné u., Orgona u. Székely dûlõ,
Kiserdõ u., Rózsa büfé, Klastrom u. Hegyalja u., Virág
köz, Szépkilátó u. Kisfaludy S. u., Bogyai L. út, Tatay S. út
Kossuth u., Szõlõ u., Fûzfa u., Bolt melletti u., Csendes
dûlõ, Erdõs köz., Mandulás u., Kemping u., Arborétum u.,
Rizling u., Szépvölgyi u., Kápolnavölgyi u., Fenyõ köz,
Iskola u., Bánya u., Ibos F. u., Radnóti M. u., Felsõkolónia,
Erdõs u., Iskola u., 

Síkosságmentesítés:
Buszmegállók, közintézmények elõtt, temetõi utak, út-

keresztezõdések
Utakon költséghatékonysági okból a hóeltakarítást kis

mennyiségû hó esetén (5 cm alatt) nem végezzük Az idei
évben is kevesen végezzük a hóeltakarítást, így több idõbe
telik, míg az egész település területén az utak járhatók
lesznek, ezért kérjük a lakosság megértését és  aktív közre-
mûködését a hóeltakarításban.

Amennyiben észrevétel merül fel, érdeklõdni lehet a kö-
vetkezõ telefonszámokon: 87/571-048 7.00-15.00 valamint
a 06-30/ 424-6148 számon  egész nap.

BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVNN  KKFFTT..

Kérdések a devecseri lakossági fórumon
Maratoni lakossági fórumot tartottak november 3-án a
Mûvelõdési Központban, ahol csaknem kétszáz ember
gyûlt össze, hogy meghallgassa a polgármester és a
különbözõ állami szervek képviselõinek tájékoztatóját
a vörös iszap okozta károk elhárításáról és a következõ
idõszakra tervezett intézkedésekrõl.

Székelyföld segít
Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy Helyi
Tanácsa 3-3 millió forintnak megfelelõ lejt adományoz
a magyarországi vörösiszap katasztrófa károsultjainak
megsegítésére. 

Lengyelországba utaztak a fiatalok a
devecseri térségbõl

Közel száz, 12 és 20 év közötti, devecseri, kolontári,
somlóvásárhelyi és somlószõlõsi fiatal és tizenhárom
kísérõ utazott el november 4-én Lengyelországba, ahol
vendéglátóik jóvoltából tíz napig pihenhetnek. 



Pályázati tájékoztató 
Futó pályázatok:
TTaannuullóóii  llaappttoopp  pprrooggrraamm

Az Albacomp Kft. a szerzõdéskötés után 60 napon belül
vállalta a 105 db laptop és egyéb eszköz leszállítását és 15
nap múlva pedig a pedagógusok oktatását. Az öt tanterem-
ben elhelyezhetõ laptopok segítséget nyújtanak abban,
hogy az oktatás kompetencia alapú módszerekkel történ-
hessen. 

IInnffoorrmmaattiikkaaii  ffeejjlleesszzttééss  aazz  iisskkoolláábbaann  --  IInntteerraakkttíívv  ttáábblláákk  bbee--

sszzeerrzzééssee

Sajnos még mindig nem kaptuk meg a Támogatói
Okiratot. A tervezett megvalósítási határidõ már le is járna
- változatást kell kérnünk a megvalósítási idõszak tekin-
tetében. 

KKiillááttóó  ééppííttééssee

A közbeszerzési eljárás lezárult. A kilátó építését a Fitotron
Kft. - Keszthely fogja végezni. A turista útvonalak felújí-
tására még keressük a kivitelezõt. 

SSzzéénnééggeettõõ--ddûûllõõii  rreekkuullttiivváácciióó

Támogatási Szerzõdésünk aláírásra került, hamarosan
utalják az elõleget a projekt elindítása érdekében. 

VVáárroosshháázzaa  ééppííttééssee

Az elszámolási folyamatot hamarosan elindítjuk. 

IIsskkoollaa  ffeellúújjííttááss

Kiépült az informatika teremben a 18+1 fõs nyelvi labor!
A nyelvi labor funkció mellett kaptunk 19 db számítógépet,
a hozzá szükséges egyéb eszközökkel. A nyelvi labor szoft-
vere alkalmas egyéb tanórák lefolytatásához is, új mód-
szerekkel, lelkesedéssel fejlõdhet a szakmai munka!

CCssiizzmmaarriikk  EEsszztteerr  ppáállyyáázzaattii  rreeffeerreennss

Leader közgyûlés
A Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület a
badacsonytomaji Városi Mûvelõdési Központ és
Könyvtár dísztermében november 3. napján Közgyûlést
illetve Elnökségi ülést tartott. 

A közgyûlés napirendjén az elnökségi tagok delegáló
szervezeteiben bekövetkezett változások ismertetése és
megerõsítése és vegyes ügyek szerepeltek. Krisztin N.
László, az egyesület elnöke az új tagok, polgármesterek
köszöntése után ismertette, hogy a 2010-es önkormányzati
választások eredményeképpen három elnökségi tag
delegáló szervezetében változások következtek be. A fen-
tiek tükrében szükséges volt a három elnökségi tag
delegáló szervezetének elfogadása és a személyek
megerõsítése. Némi vita után a jelenlévõk titkos szavazá-
son megerõsítették a három elnökségi tag tisztségét és elfo-
gadták az õket újonnan delegált szervezeteket.

A vegyes ügyek keretében egyhangú szavazással
módosításra került az Egyesület Szervezeti és Mûködési
Szabályzata is. A közgyûlés bezárása után az egyesület
elnökségi tagjai döntéshozó testületi ülést tartottak,
melyen az ÚMVP IV. tengelyére 2009. október 1. - 2009.
október 31. között benyújtott pályázatok tekintetében
állapították meg a ponthatárokat. Reményeink szerint a
nyertes projektek heteken belül támogatási határozatot
fognak kapni. CCssiizzaa  EElleemméérr

Fotó: Kalmár 

A nemrégiben módosított Szervezeti és Mûködési
Szabályzat szerint a továbbiakban két öttagú bizottság
segíti a Képviselõ-testület munkáját - a korábbi négy
helyett -, melyben 3 fõ beltag (képviselõ), valamint 2 fõ
kültag lehet. A Pénzügyi Ügyrendi Városfejlesztési és
Mezõgazdasági bizottság elnökének Orbán Pétert, beltag-
jainak Forintos Ervin, Simonné Visi Erzsébet
képviselõket, kültagjainak pedig Vargáné Szõke Juditot és
Horváth Ferencet választották. A Humán Ügyek
bizottságának elnökévé Rajzó Ildikót, beltagjainak dr.
Magó Ágnes és Orbán Péter képviselõket, kültagjainak
pedig dr. Scheller Györgyöt és Vastag Gábort választották.

Forintos Ervin képviselõ felvetette a tanácsnoki meg-
bízás lehetõségének megteremtését, annak érdekében,
hogy bizonyos ügyek, beruházások teljes átvizsgálását,

kivitelezését, felügyeletét elássa. Krisztin N. László pol-
gármester elmondta, hogy nem áll távol tõle az elképzelés,
mert azzal, hogy egy alpolgármestere van
Badacsonytomajnak, a beruházások komplett felügyelete
magára maradt. A pénzügyi bizottság elnökétõl pedig egy
személyben nem várható el az, hogy felügyelje a pénzü-
gyet, turizmust, városfejlesztést és a többi átruházott
hatáskört. Hozzátette, hogy jelenleg nincsenek meg a
feltételei a tanácsnoki szerepkörnek, de megteremthetõk.

Az alakuló ülésen már tárgyalásra került a polgármester
költségtérítésének kérdése, de akkor szavazás nem történt,
ezért újra kellett tárgyalni a napirendet. A Képviselõ-
testület Krisztin N. László polgármester költségtérítését -
átalány jelleggel - illetménye 25%-ának megfelelõ összeg-
ben, azaz 106.300 Ft-ban határozta meg. KKyy

Megalakultak a bizottságok

A hiánypótló tárlat aktualitását az adja, hogy nem-
régiben ünnepeltük az elsõ önálló magyar reguláris haderõ
megalakulásának 160., a Magyar Királyi Honvédség mega-
lapításának 140. évfordulóját. Horváth Gábor, a Tapolcai
Honvéd Kulturális Egyesület elnöke ismertette a szép
számú érdeklõdõvel a kiállítás megszületésének történetét.
Földi István plébános, házigazdaként megköszönte
Horváth Gábor fáradozását nemcsak a kiállítás megren-
dezéséért, hanem azért a segítségért, amellyel évek óta
emelik a város ünnepeinek fényét. A megnyitó során
Schmidt János, a Járdányi Pál Zeneiskola tanára szóló-
hangszerén kuruc nótákat adott elõ.

Az ünnepségsorozat a Szent Imre római katolikus temp-
lomban a hagyományos ünnepi szentmisével folytatódott.
Földi István plébános beszédében felidézte az 54 éve
történt eseményeket, összevetve gyermekkori élményeivel,
a harcok résztvevõinek hihetetlen hõsiességét, amellyel
megfordították a történelem kerekét.

A fáklyás felvonulás több száz résztvevõje a templomtól
elsétált a történelmi emlékparkba, ahol meghallgatta Tóth
Mariann „Nem felejthetünk”címû irodalmi összeállítását,
amelyben - az elõzõ napi fellépéshez hasonlóan - közre-
mûködött az általános iskola énekkara Krisztin N. Lász-
lóné vezetésével. Az emlékmûsort Ali Éva, Árvai Adél, Dér
Eszter, Farkas Éva, Krisztin N. Eszter, Maczó Lelle, Szán-
tainé Ruzsa Mariann, Tóth Mariann, Vízkelety Dóra adta elõ.

Immáron több, mint fél évszázada, hogy lázas remény-
ség töltötte el Magyarországot, - mondta ünnepi beszé-
dében dr. Csáky Imre alezredes, a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum osztályvezetõje - amelynek népe kilenc esztendei
félelem és kétségbeesés után szorongással, de mégis boldo-
gan lélegezhette be a szabadság illatát. A tenger feltá-
madásának elsõ szabad, és õszinte napját szüleink,
nagyszüleink élték át, ami azután következett - ma már jól
tudjuk - forradalom és szabadságharc volt. Rendkívüli
tünemény részesei, szemtanúi lehettek 1956 õszén az
utcákat benépesítõ emberek. Miképpen lesz egyik pillana-
tról a másikara öntudatos polgár, önmagáért és embertár-
saiért önzetlenül és akár önfeláldozó hõsiességgel is
felelõsséget vállaló ember. A félénk, fegyelmezett kishiva-
talnokból, a megkeseredett gyári munkásból, a lehorgasz-
tott fejû parasztból, hogyan lett érett férfi a felelõtlen
kamaszból egyik pillanatról a másikra, a folyton fegyel-
mezett, korlátozott, felülrõl irányított népbõl egy közös
célért lelkesülõ közösség - nemzet. 1956 õsze a szabad,
Európai Magyarország, a megosztottság nélküli Európa
megteremtéséért folytatott harcról szólt. Arról a  harcról,
amely csak egy emberöltõvel késõbb, a rendszer-váltással
juthatott gyõzelemre - mondta befejezésül dr. Csáky Imre
alezredes - és amelynek betetõzését most, a határok nélküli
Európai értékközösség megszületése jelenti.

A Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola kamarazenekarának
taktusai mellett lezajlott koszorúzáson a kopjafánál fejet
hajtott a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet
és Múzeum fõigazgatójának nevében dr. Csáky Imre
alezredes, az önkormányzat nevében Csanádi Csanád
alpolgármester, Simonné Visi Erzsébet képviselõ, az iskola
nevében Csizmarik Béláné igazgató, Pethõ Réka, Tóth
Dorina tanuló, Budai Tiborné, Korbély László a FIDESZ
Badacsonytomaji Szervezete, Flamis Mihály elnök, Rácz
Mária a nyugdíjas egyesület nevében.

Az ünnepség a Tatay Iskolában közös beszélgetéssel
zárult. KKyy

Emlékezés az októberi forradalomra

Fotó: Kalmár 

Fotó:  Deák

Fotó:  Kalmár

Folytatás az 1. oldalról...

Folytatás az 1. oldalról...



Osztálytalálkozó
Az elmúlt év októberében a Badacsonytomaji Általános
Iskola (jelenleg: Tatay Sándor Általános Iskola) 1959-ben
végzett 8. A és 8. B osztályos tanulói találkozót szerveztek.

A mintegy összesen 65 fõs két osztályból 23 diák és egy
tanár fogadta el a meghívást. A kedves emlékek és a múlt
felidézése után kegyelettel emlékeztek meg az idõközben
elhunyt osztálytársaikról és tanáraikról. A kötetlen beszélge-
tés ezután a Borbarátok étteremben folytatódott.  A késõ esti
elköszönés elõtt megállapodtak abban, hogy a hosszú
kihagyás után évente találkoznak.

Az ígéretet beváltva 2010. október 9-én ismételten össze-
jött az 1959-ben végzett öregdiákok lelkes csapata az
Aranykagyló étteremben. Nagy örömmel fogadták egymást,
majd rövid vacsora után kellemes és vidám szórakozás
következett közös dalolással. Az elmúlt sok év nem tudta
feledtetni a vidámságot és a balatoni dalokat. Ismételten erõs
fogadalmat tettek, hogy egy év múlva újra találkozni fognak.

A találkozókon az alábbiak vettek részt: Zanyi Károlyné
tanár, Balogh Rózsa, Berdál Éva, Bodrogi Rózsa, Berecz
Katalin, Farkas Margit, Farkas Kornélia, Kálóczi László,
Kruchina Károly, Keczel Ilona, Kovács Mária, Lakosi Ilona,
Lakatos Ferenc, Magyarosi György, Pál Erzsébet, Páros
Ilona, Sarkadi Erzsébet, Szabó Éva, Szántai Mária, Tóth
Erzsébet, Tóth Ferenc, Tanczer Borbála, Teszéri János,
Vargha Zsuzsa, Vágó Edit, Vigánti István.

FFllaammiissnnéé  PPááll  EErrzzsséébbeett

Márton-nap az
óvodában

Elsõ foglalkozásunkon Szent Márton legendáját ismertet-
tük meg óvodásainkkal, majd a szokásos lámpást készítet-
tük el, ludat varázsoltunk dióhéjból, gyurmából és igazi lúd-
tollból, a kiscsoportosok pedig a sziluett libákat egészítették
ki az óvó nénik segítségével színezõ vagy ragasztó technikával.

Agyagból medált készítettünk, amit kiégetés után
felfûznek majd a gyerekek.

Ludas-libás versek, dalok, mondókák és játékok is szere-
peltek a programban. Ez a nyolcadik Márton nap, amikor
Ella néni kedvességének köszönhetõen lúdhúst ebédel-
tünk, libazsíros kenyeret uzsonnáztunk. 

Az újbort még fiatal korunk miatt nem kóstolhattuk
meg, így hát szõlõlével koccintottunk. 

Nem maradt el az idõjárás jóslat sem, ezért feljegyeztük,
megjegyeztük milyen volt az idõ Márton napján, hogy
Karácsonykor ne érjen bennünket nagy meglepetés.

A játszóházi foglalkozást táncház zárta Fekete Lajos
segítségével, melyhez a zenét a kiváló és kedvelt Nyirettyû
együttes szolgáltatta. DDrr..  GGeelleennccsséérr  OOttttóónnéé

Fotó: Nagyné 

Fotó: Flamis

Fotó:  Flamis

Fotó: Deák

TTiisszztteelltt  oollvvaassóó!!
Amennyiben úgy érzi, közérdeklõdésre számot tartó
mondanivalója, javaslata, kérdése van, írja meg és
küldje el nekünk. Bárkitõl elfogadunk közlésre alkal-
mas cikket, abban az esetben is, ha mondandójával
nem mindenben értünk egyet. A beküldött írásokon
tartalmilag nem változtatunk, viszont a nyelvi, he-
lyesírási hibákat kijavítjuk. Nem közlünk rasszista,
kirekesztõ, gyûlöletkeltésre alkalmas, a jó ízlést és az
alapvetõ emberi jogokat sértõ, vagy trágár írásokat.
Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.
Kérem az olvasókat, hogy az újsággal kapcsolatos vé-
leményüket írják meg a v5studio@t-online.hu e-mail
címre, vagy mondják el a +36-309-016-194-es telefonon. 

TTiisszztteelleetttteell::  KKaallmmáárr  GGyyöörrggyy  sszzeerrkkeesszzttõõ

Anyakönyvi Hírek

Ihász Vivien
Baumann Viktória és Ihász József gyermeke

(született augusztus 2-án)

Házasságot kötöttek:
Varga Zsófia Viktória és Dlustus Viktor Olivér

szeptember 18.

Sikeres pályázat
A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár a TIOP-
1.2.3/08/1-2008-0089 elnevezésû  Könyvtári szolgáltatá-
sok összehangolt infrastruktúra-fejlesztését - „Tudás-
depo-Express” címû pályázaton sikeresen szerepelt. Az
elnyert támogatás összege 4.804.928,- Ft. 

Ebbõl az összegbõl a könyvtár informatikai fejlesztését
kívántuk megvalósítani. Beszerzésre került a régóta szük-
séges könyvtári integrációs rendszer, amely a gyorsabb és
hatékonyabb könyvtárhasználatot teszi lehetõvé. Az inter-
neten keresztül a nap 24 órájában olvasóink adatokat és
információkat kaphatnak a könyvtár állományáról, a köl-
csönzés lehetõségeirõl. 

A  látogatók által használt számítógépek már elavultak,
cserére szorultak. A pályázati összegbõl új, a mai kor szín-
vonalának megfelelõ gépeket vásároltunk.

A hallás- illetve látássérültek részére képernyõolvasó,
illetve indukciós hurok kerül kiépítésre, megteremtve az
információs akadálymentesítés alapjait. Az újonnan be-
szerzett számítógépek beüzemelésével a könyvtári állo-
mány feldolgozása elkezdõdött.

A mobil klíma telepítésével is a szolgáltatások színvo-
nalát kívántuk emelni. 

A pályázattal kapcsolatban december 2-án a Városi
Könyvtárban sajtótájékoztatót tartunk, melyre minden
érdeklõdõt szeretettel várunk. DDeeáákk  FFeerreennccnnéé

Újabb haltelepítés!  
Az õszi haltelepítés keretében október 28-án egynyaras
fogassüllõ, míg november 5-én 2-3 nyaras pontytelepítésre
került sor a Badacsonytomaji Városi Strand területén. 

Az utánpótlás érdekében 1269 kg, 14696 db süllõt, a
pontyutánpótlás érdekében 5526 kg, mintegy 11170 db
pontyot engedtek a vízbe. 

Szakál Tamás, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit
Zrt. horgász-turisztikai és marketingmenedzsere felü-
gyelte a telepítési munkák szakszerû elvégzését. A
telepítésnél jelen volt Nagy László, mint a telepítésért
felelõs vezetõ és Pusztai László badacsonytomaji horgász. 

DDeeáákk  FFeerreennccnnéé

Egészségmegõrzõ
elõadás a Nyugdíjas

Egyesületben
Közeledik a tél, egyre hidegebbek és nyirkosak a nappa-
lok. Az évszakváltozást elsõsorban az idõsek szenvedik
meg, fájlalva derekat, hátat, ízületeket. 

A Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesület tagjainak
kérésére Dr. Seller György háziorvos érdekes elõadást tar-
tott, melyben szemléletesen elmondta, hogy az öregség
még nem betegség, csupán oda kell figyelni, hogy hogyan
élünk és a betegségek megelõzhetõk.  Az egészséges élet-
mód házi praktikái mellett, több évre visszamenve ismer-
tette, hogy az életkor határa hogyan változik és milyen esé-
lyekkel lehet a hosszú életkort megérni. Ugyanakkor fel-
sorolta azon betegségeket, melyek a korai halál okai lehet-
nek. Természetesen ezt nem elijesztésnek szánta, hanem
felhívta arra a figyelmet, hogy hogyan lehet ezek ellen
védekezni. Kedves és közvetlen elõadása, melyet talán nem
is igen lehet elõadásnak nevezni, mint inkább kötetlen
beszélgetésnek, minden õt hallgató nyugdíjasnak kellemes
élményt és emléket nyújtott. Hatásosabb volt, mint egy a
rendelõben végzett kúra. Reméljük, hogy a késõbbiek
során is lesz lehetõségünk ilyen beszélgetésre.      

FFllaammiiss  MMiihháállyy  eellnnöökk

Fotó: Deák



Gyászhírek:
Benkõ Lajosné sz. Németh Anna

(született 1930-ban), elhunyt október 24-én.

Nyugodjon békében!

A Szent Korona
mûködése a 

Kárpát-medencében
A „Balatoni Téli Esték” elõadássorozat októberi vendége
volt dr. Burucs Zoltán, a keszthelyi Georgikon Egyetem
docense, aki elhivatottan tanulmányozza a Magyar Szent
Koronát és történetét.

Az elgondolkodtató elõadás folyamán eddig nem hallott
és az elmúlt évtizedek során, a tudatos népbutítás kere-
tében szándékosan elhallgatott, eltitkolt információkhoz
jutottunk. Olyan megdöbbentõ tényekkel egészíthettük ki
az e téren szégyenteljesen hiányos ismereteinket, amelyek
pozitívan befolyásolják magyarságtudatunkat, közelebb
kerülvén a magyarság hiteles eredettörténetéhez. Dr.
Burucs Zoltán jelenlegi kutatásainak tárgya a II. András-
féle „Tihanyi alapító okirat”, melynek megfejtését remél-
jük ismét megosztja velünk egy következõ elõadás alkal-
mával, amit nagy érdeklõdéssel várunk. //ff--llaaccii//

Irodalmi Kávéház
A Keresztury-ház adott otthont a Pannónia dicsérete iro-
dalmi est sorozat második, október 13-i elõadásának,
amelynek a „Szõlõfürtöt érlelõ, gyönyörûséges fényes
õszidõ” címet adta a rendezõ Tóth Mariann.

Az irodalmi szalon nemrégiben kezdte meg mûködését
a Badacsony Kávéházban Dr. Pusztay János „Ki viszi át a
szerelmet?” címû önálló estjével. A második elõadás té-
májában kapcsolódott az évszakhoz, hiszen a szüretrõl, az
õszrõl és a borról szóló mûveket hallhattunk, amelyeket
Ali Éva, Bolla Emõke, Farkas Éva, Ruzsa Mariann, Pusz-
tay János, Tóth Mariann, Vizkelety Dóra mellett a NABE
énekkara adott elõ. A mûsorban Somlyó György, Áprily
Lajos, Garay Gábor, Nagy László, Keresztury Dezsõ, Jan-
kovich Ferenc, Szent-Gály Kata, Németh István Péter, Si-
mon István, Juhász Gyula, Csanádi Imre, Takáts Gyula,
Babits Mihály, Janus Pannonius, Gyulai Pál, Balogh Szabó
Sándor, Kerék Imre, Csokonai Vitéz Mihály, Kányády Sán-
dor, Endrõdi Sándor, Kelényi Grácia, Halász István verseibõl
és Tatay Sándor novelláiból hangzottak el részletek.

Az irodalmi szalon következõ elõadására december 15-
én, a Badacsony Kávéházban kerül sor, melynek keretében
Dr. prof. Pusztay János, „Haza a magasban” címû önálló
estjén vehetnek részt az érdeklõdõk. KKyy

Tök jó buli volt!

Iskolánk „Tatay tökös napokat” szervezett azzal a szán-
dékkal, hogy diákjaink közösen a szülõkkel, nevelõkkel,
egy kellemes hangulatú délutánon vegyenek részt. 

A rendkívül tartalmas programokon tanulóink a felnõt-
tek vezetésével színes, ötletes maszkokat készíthettek. An-
gol órán szerzett ismereteik alapján Halloween-nel kap-
csolatos totós feladatokat tölthettek ki, töklámpásokat fa-
raghattak, tökös étkeket süthettek, amit jóízûen el is
fogyaszthattak. 

A nap folyamán szívesen bekapcsolódtak a Németor-
szágból érkezõ vendéggyerekek is. Az elkészített munkákat

örömmel állítottuk ki az iskola aulájában, hogy gyönyör-
ködhessenek benne az ide érkezõk. Voltak csapatmunkák,
amelyet többen készítettek, de kibontakozhattak az egyéni
ötletek is. A délután folyamán még nagy sikert aratott a
Henna - és arcfestés ezerarcú színes változata is. Mivel
mindenki nagyon jól érezte magát, elhatároztuk, hogy
hagyományt teremtõ szándékkal jövõre is megszervezzük
a tökös napokat. 

A programot a következõ napon fergeteges disco zárta.
Köszönjük a támogatóknak is ezt a felejthetetlen délutánt. 

LLaakkaattnnéé  MMóóggoorr  KKaattaalliinn  aa  ddiiáákköönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  vveezzeettõõ  ttaannáárraa

A Tatay Sándor Általános Iskola énekkarának meghívá-
sára német diákok és szüleik vendégeskedtek települé-
sünkön október 16-23-ig. 

Június elején (mint arról a Badacsony újságban beszá-
moltunk) a tomaji gyerekek voltak Saarbruckenben. Ezt a
látogatást viszonozták a német tanulók Judit Will
vezetésével. 

Szombaton este érkeztek az iskola elé, ahol mi tanárok,
szülõk és diákok már nagy izgalommal vártuk õket. Nagy
volt az öröm, mikor az ismerõsöket megpillantottuk. A hét
folyamán igyekeztünk változatos programokat összeállí-
tani, hogy magukkal vigyék majd hazánk és szûkebb
környezetünk látnivalóinak emlékét. 

Vasárnap a DOTTO- vonat körbevitt bennünket és
megtekintettük településünkön a templomot, az Egry
József Múzeumot, délután pedig áthajóztunk Fonyódra. 

Az idõ ugyan elég mogorva volt, de így is nagyon
élvezték vendégeink a hajókázást. Hétfõn és kedden
Budapestre és Kecskemétre utaztak, az ottani látványossá-
gokat is megnézni. Szerdán délelõtt a tapolcai tavasbar-
langba vittük õket, délután pedig a Varga Kft-nél vettek
részt egy üzemlátogatáson. A felnõttek a hatalmas pin-
cében bort, a gyerekek pedig mustot kóstolhattak.
Csütörtökön reggel az iskolában bemutatkozó hang-
versenyt tartottak, majd Kehidakustányba utaztunk, ahol
kellemesen ellazultunk a sok gyaloglás után. Délután
bekapcsolódtak az iskolánk által szervezett „Tökös napok”
programjaiba. Ügyesen faragták a tököket, és izgalommal
mutatták az arcfestéseiket. Pénteken délelõtt az önkor-
mányzat által szervezett emlékszüreten vettek részt, ahol
még a préselést is kipróbálhatták. Délután a Salföldi
Temészetvédelmi Majorba látogattunk, ahol megis-
merkedhettek az õshonos magyar állatokkal, utána pedig
kikocsiztak a salföldi kolostorhoz. Este a helyi diákokkal
közös búcsú disco zárta a  hetet. Szombat reggel szomorú-
an búcsúztak el tõlünk és azt ígérték, hogy a vendég-
szeretetet, a látnivalókat soha nem felejtik és természetesen
szeretnének újra eljönni hozzánk. 

Köszönetnyilvánítás
Szeretném név szerint megköszönni azoknak a csalá-

doknak, akik a német vendégeknek a szállást, a reggelit és
minden napra az úti csomagot biztosították. Köszönjük az
odafigyelésüket, törõdésüket és munkájukat. Dér Tibor és
családja, Sall Csaba és családja, Varga Márta és családja
Badacsonytördemic, Dr. Maczó Szilárd és családja
Badacsonytördemic, Szõke Gábor és családja, Kovács
József és családja Ábrahámhegy, Simonné Vitányi Mónika
és családja Salföld.

Köszönet a támogatóinknak, akik a programokat és az
étkezéseket ingyen, vagy nagyon kedvezményesen biztosí-
tották: Badacsonytomaj Város Önkormányzata, BAHART
Hajózási Zrt., Varga Mária Szigligeti kikötõben, Vercz
Attila és felesége, Menü Bt., NABE helyi csoportja,
Gabriella Étterem Tapolca- Mezõssy Zoltán, Katica
Étterem- Májer Géza és felesége, Vigh Bachus Étterem-
Tompos Zsolt és felesége, Kehida Termálfürdõ- Horváth
Tihamér, Sipos Balázs, Varga Kft., Salföldi Termé-
szetvédelmi Major- Mráz Csaba, Tapolca Város Önkor-
mányzata, Balaton-felvidéki Nemzeti Park.

Köszönöm az iskola tanárainak és diákjainak szíves
vendéglátásukat, mellyel emlékezetesebbé tették a német
vendégek itt tartózkodását.

KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóónnéé  sszzeerrvveezzõõ  ttaannáárr

Meghívó
A FIDESZ szervezésében december 5-én vasárnap

11.00 órakor ünnepélyes keretek között  helyezzük el  a
Trianoni Emlékkeresztnél az elcsatolt 49 volt magyaror-
szági vármegye címerét örök emlékezetül.

Szeretettel várjuk városunk lakosságát

Fotó: Kalmár

Fotó: Krisztin
Fotó: Deák

Német diákok Badacsonytomajon

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

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

Talált kamera!



Jézus a hegyi beszéddel kezdi meg tanítói mûködését. A
Genezáreti-tó melletti Kafarnaum közelében felment egy
hegyre, leült, ahogy akkoriban a tanítók és a tömegnek a
boldogságokról beszélt. 

Az Ószövetség többször is használja a „boldog” kifejezést:
azokat tünteti ki a jelzõvel, akik az Úr Igéjét különbözõkép-
pen valóra váltották. Jézus részben a már ismert boldogsá-
gokat idézi a tanítványoknak, azt azonban elõször hallják,
hogy a tisztaszívûek nemcsak fölmehetnek az Úr hegyére -
amint a zsoltár megénekli -, hanem meg is láthatják Istent.
Vajon milyen az a magas rendû tisztaság, amely ekkora jutal-
mat érdemel? Jézus beszédei bõséges magyarázatot adnak
rá. Forduljunk tehát hozzá, hogy meríthessünk a hiteles tisz-
taság forrásából.

„Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem
nektek” : Jézus szerint ez a megtisztulás leghatékonyabb
eszköze. Nem annyira a vallási szertartások gyakorlása
tisztítja meg a lelket, hanem elsõsorban az Ige. Jézus Szava
nem olyan, mint az embereké. Benne ugyanaz a Krisztus
van jelen, aki jelen van az Eucharisztiában, bár más módon.
Az Ige révén Krisztust fogadjuk magunkba, s ha engedjük õt
cselekedni, megszabadít a bûntõl, vagyis tisztává teszi a
szívünket. A tisztaság tehát a megélt Ige gyümölcse: Jézus
igéi megszabadítanak ragaszkodásainktól, amelyek elkerül-
hetetlenül kialakulnak bennünk, ha létünk nem Istenben és
az Õ tanításában gyökerezik. Elõfordulhat, hogy rabjává
válunk a tárgyaknak, a teremtményeknek vagy önma-
gunknak. Ha viszont egyedül Isten áll a szívünk középpont-
jában, jelentõségét veszíti minden más. Hogy erre sikerrel
vállalkozhassunk, jó, ha a nap folyamán többször is a zsoltár
fohászával fordulunk Jézushoz, Istenhez: „Te vagy, Uram,
az egyetlen kincsem!” Ismételjük el gyakran, fõként, amikor
a különbözõ ragaszkodások olyan álmokat, érzéseket,
szenvedélyeket ébresztenek, amelyek elhomályosíthatják
tisztánlátásunkat, és megfoszthatnak szabadságunktól.
Kedvünk támad megnézni bizonyos reklámokat, plakátokat

vagy tv-mûsorokat? Ne tegyük! Mondjuk ilyenkor: „Te vagy,
Uram, az egyetlen kincsem.” Ez az elsõ lépés. Ha újra és
újra kifejezésre juttatjuk Isten iránti szeretetünket, ki tudunk
majd lépni önmagunkból, s így növekedni fog bennünk a
tisztaság. Észrevesszük, hogy egy ember vagy egy munka
akadályt gördít közénk és Isten közé, hogy veszélyezteti a
kapcsolatunk áttetszõségét vele? Itt a pillanat, hogy újra
kimondjuk: „Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem.” Ez segít,
hogy megtisztítsuk szándékainkat, és visszaszerezzük a
belsõ szabadságot.

A megélt Ige szabaddá és tisztává tesz, mivel szeretet.
Hiszen a szeretet tisztítja meg isteni tüzével a
szándékainkat, és egész bensõnket, mivel a Biblia szerint az
értelem és az akarat a szív legmélyén lakozik. Amit viszont
Jézus kér és ami lehetõvé teszi, hogy éljük ezt a boldogságot,
az a kölcsönös szeretet, és akkor születhet csak meg, ha vala-
ki, úgy, mint Jézus, kész az életét adni a többiekért. Ez a
szeretet magával ragadja a másikat; viszonzásra talál, és
olyan légkört teremt, amit leginkább épp áttetszõ tiszta-
ságáról lehet fölismerni. Mindez Isten jelenlétébõl fakad,
mert csakis Õ képes arra, hogy tiszta szívet teremtsen ben-
nünk. A kölcsönös szeretetet élve az Ige ki fogja fejteni a
hatását: megtisztít és megszentel. Az elszigetelt egyén nem
tud sokáig ellenállni a világ csábításainak, a kölcsönös
szeretet viszont olyan közeget biztosít, ahol meg tudja õrizni
tisztaságát és hiteles keresztény mivoltát. A mindig újra
visszaszerzett tisztaság gyümölcseként pedig „láthatjuk”
Istent, vagyis megértjük, hogy Õ mûködik a személyes éle-
tünkben és a történelemben, meghalljuk a szívünkben szóló
hangját, és felfedezzük õt mindenütt, ahol jelen van: a sze-
gényekben, az Eucharisztiában, az Igéjében, a testvéri kö-
zösségben, az egyházban. Megízleljük jelenlétét már itt a
földön, ahol „a hitben élünk, a szemlélet még nem osztály-
részünk” , mindaddig, amíg majd örökre „színrõl színre”
láthatjuk õt.

IIssttvváánn  aattyyaa

Szépirodalom:
Huszár Tibor: Metszetek nyolc évtized magántörténelmé-
bõl; Miller, Arthur: Jelenlét; Myron, Vicki - Witter, Bret:  De-
wey, a könyvtár macskája; Szabó Csaba: Fél év Afganisztánban;
Taylor, Kathrine Kressmann: Címzett ismeretlen; Ternák
Gábor: Daktari, daktari: egy magyar doktor izgalmas kaland-
jai egzotikus tájakon

Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Fazekas Anna: Hercsula; Kaid Aisha: Az erdõ titka

Ismeretterjesztõ irodalom:
Moldova György: Harcolj vagy menekülj!: riport és doku-
mentumok a tûzoltókról; Williams, Mel: Az Alkonyat-fiúk;
Perjés János: Athina : érintések, érzelmek, élettöredékek;
Tótfalusi István: Idegenszó-tár : idegen szavak értelmezõ és
etimológiai szótára; Hajdu Péter: Mikszáth Kálmán: A
Noszty fiú esete Tóth Marival (Mûelemzés); Rómer Flóris: A
Bakony: természetrajzi és régészeti vázlat; Komornik Ferenc:
Elfelejtett magyarok; Baglyas, Loncsos, Badacsony, Józan,
Szép-hegy: források a várpalotai mezõvárosi és szõlõhegyi
önkormányzat múltjából, 1698-1878; Erõs Zoltán: Magyar
történelmi helynevek A-tól Z-ig

SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn  kköönnyyvvttáárrooss

Könyvajánló

KKaattoolliikkuuss üüzzeenneett:: „Boldogok a tisztaszívûek, mert meglátják az Istent.” (Mt 5,8)

A véletlen úgy hozta, hogy váratlanul bekövetkezett halálá-
nak hírét jómagam vittem fel testi-lelki jó barátjának,
Tatay Sándornak. Sándor bácsi a hír hallatán egy ideig
döbbenten nézett, aztán csendesen megszólalt: „Nagy kár
érte! Szegényebb lett Badacsony.”

Kozáry Géza 1917. december 30-án született a Somogy
megyei Göllén. Diplomáját a Mosonmagyaróvári Mezõgaz-
dasági Akadémián szerezte 1939-ben. Pályáját a cisztercita
rend elõkészítõ uradalmában kezdte, majd a kegyes
tanítórend taszári uradalmába került.

A háború idején a tragikus sorsú második hadsereg
kötelékében harcolt a Donnál. 1944-ben hadifogságba esett,
ahonnan csak 1947-ben térhetett haza.

Szakmai munkáját az Alsó-Dunántúli Mezõgazdasági
Kamaránál folytatta, ahol, mint szõlészeti-borászati oktató
hívta fel magára a figyelmet.

1948-49-ben a Szõlészeti Kutató Intézet megbízásából
részt vett a Balaton-felvidék szõlõ-monográfiájának elké-
szítésében.

1949-ben a Badacsonyörsi Állami Gazdaságba hívták, így
lett Akaliban üzemegység vezetõ és a környéken megkezdett
hatalmas szõlõtelepítések irányítója.

Kozáry mérnök úr ebben az idõben konstruálta - barátjá-
val közösen - a hagyományos szõlõk mûvelését megkönnyítõ

Baer-Kozáry-féle csörlõt, amelynek
„leszármazottai” aztán évtizedekig hasz-
nálatban voltak szerte az országban.

1953-ban a Csopaki Állami Gazdaság
fõkertésze, majd az 1958-ban átszerve-
zett Badacsonyi Állami Gazdaság
területi igazgatóhelyettese lett. Az újon-
nan létrejött hatalmas üzem Somlótól
Csopakig 800 kh. szõlõ, 60 kh. mandula,
40 kh. barack és 40 kh. gyógynövény
gazdája volt 42 pincével, amelyeknek
szakmai irányítását Kozáry Géza látta
el. Nevéhez fûzõdik még - sok egyéb
mellett - a tihanyi vörösbor-szõlõter-
mesztés föltámasztása is.

Kozáry Géza 1968-ban került a
Badacsonyörsön felépített borkombinát
élére, ahonnan 1977-ben ment nyugdíj-
ba. Nyugdíjas éveiben - három eszten-
dei kutató-gyûjtõ munkával - létrehozta
a Balaton-felvidék szõlészeti-borászati
szakmai múzeumát a badacsonyi
Ranolder-kastélyban, amelynek szaksze-
rûen berendezett termeiben és udvarán

bemutatták a szõlõtermesztés és az itt élõ emberek múltját és
jelenét.

A helybeliek által „kastélynak” nevezett Ranolder-ház elsõ
termében a szõlõmûvelés emlékei és az egyházak
szõlõmûveléssel kapcsolatos okleveleinek másolatai, -
köztük a tihanyi alapítólevél - voltak láthatók.

A második teremben a törökök kiûzése utáni idõkben
rendbe hozott szõlõkultúra emlékeit állították ki. Itt mutat-
ták be a badacsonytomaji hegyközség 1756-os keltezésû
hegykönyvének articulusait és a korabeli összeírásokat, ame-
lyekbõl megtudhatta a látogató, hogy a 250 évvel ezelõtti
szõlõsgazdák és szõlõmûvelõk utódai - a Zabók, a
Sarkantiak, a Kálócziak, a Csalák, a Hámosok stb. - ma is
köztünk élnek.

A harmadik teremben lévõ anyag a filoxéria-vész pusztí-
tása utáni új telepítéseket és a nép másféle foglalkozásai, a
halászat, valamint a második aratásnak nevezett nádvágás
eszközeit szemléltette.

A negyedik teremben a szõlõtermesztés csúcspontja, a
szüret emlékei sorakoztak.

Az emeleten az Állami Gazdaság történetével ismerked-
hettek meg a látogatók, ahol képek mutatták be a szõlõültetés
formáinak alakulását, a gépesítést, a középmagas kordonos
ültetvények telepítését stb. Itt volt látható a szõlõtermesztésre
szakosodott nagyüzemi termelés és az osztrák Lencz-Moser
cégtõl vásárolt szabadalom alapján készülõ Traubisoda
gyártása is.

Az épület elõtt állt két 1845-bõl származó regõs-prés és
néhány nagyobb tárgy.

A ma már csak nevében létezõ Badacsonyi Bormúzeum
elválaszthatatlan Kozáry mérnök úr nevétõl, pedig immár
húsz éve, hogy egyik sem létezik. Kozáry Gézát magához
szólította a Teremtõje 1990-ben, a Bormúzeumot pedig - egy
évvel késõbb - eladta az Állami Gazdaság. Az új tulaj-
donosok aztán vandál módon „kibelezték”- írta az egyik
napilap. Olyan értékek mentek itt veszendõbe, vagy szóród-
tak szét, amelyek a szõlészet-borászat és a magyar
mûvelõdéstörténet páratlan emlékei voltak…

Kozáry Géza könyvszeretõ ember lévén, gyakran látogat-
ta a könyvtárat, így volt szerencsém közelebbrõl is megis-
merni. Beszélgetéseink során megcsodáltam sokoldalú
mûveltségét, messze látó, bölcs életszemléletét, egész
lényébõl áradó derûjét és emberségét.

Kozáry mérnök úr 40 éves pályafutása alatt számos elis-
merést és kitüntetést kapott, így a Mathiász János és Kocsis
Irma emlékérmet is.

Életének utolsó órájáig dolgozva, Sümegen halt meg 1990.
október 23-án. Az általa annyira szeretett badacsonyi szõlõ-
hegy szívében, a Szent Donáth-kápolna altemplomában
helyezték örök nyugalomra.

A Bormúzeumot, amely Badacsony egyik idegenforgalmi
látványossága is volt, 1991-ben szüntették meg. Gazdag
gyûjteményének jó része a Budapesti Mezõgazdasági Mú-
zeumba, a keszthelyi Balatoni Múzeumba, az örsi borkom-
bináthoz, a Badacsonyi Szõlészeti Kutató Intézetbe, a
Szegedy Róza-házhoz, s még ki tudja, hová - került.

Kalmár LLászló:               Volt egyszer egy Bormúzeum
- 20 éve halt meg Kozáry Géza -

Köszönet az SZJA 1%-ért!
A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület (BÖÉE) ezú-
ton szeretné megköszönni az adózó állampolgárok 2009.
évi 1 %-os SZJA felajánlását, mellyel támogatták és segí-
tették az egyesület mûködését. 

Az októberben átutalt 204.570 Ft összeget rendezvénye-
ink szervezésére, környezetvédelmi célkitûzéseink megva-
lósítására és az egyesület kommunikációs költségeire (in-
ternet, posta, telefon) kívánjuk fordítani. 

Badacsonyörs településrész hatékonyabb érdekképvise-
lete, fejlõdése érdekében kérjük a jövõben is szíves, önzet-
len segítségüket. SSiimmoonnnnéé  VViissii  EErrzzsséébbeett  eellnnöökk    

Fotó: Kalmár



Elégia a szeméthez...
A szemét-ügy kapcsán Krisztin N. László polgármesternek
a Badacsony újság 2010 márciusi számában a következõ
szerkesztõi kérdést tették fel:

A képviselõ-testület decemberi ülésén változott a hulladék
kezelésére vonatkozó rendelet, amely a lakosság számára
drasztikus emelést jelent a fizetendõ díjak tekintetében.
Ráadásul jövõre hasonló mértékû újabb emelés várható. Mit
tesz az önkormányzat ebben a helyzetben?

A polgármester úr elégiával válaszolt, amely mûfaj
általában csendes szomorúságot, bánatot, fájdalmat fejez ki.
Elmondta,  hogy nehéz helyzetben vannak, nagy nyomás
alatt, mivel szerzõdés köti a rendszerhez és másik 156
településhez. Elmondta azt is, hogy a kistérség vezetõje - bár-
milyen fájó is - a szerzõdés aláírására tett javaslatot. Fájlalta
azt is, hogy a program az eredeti elképzelésekhez képest
mégsem teszi lehetõvé a szemét mennyiségének mérését.

A Konzorciumból való kilépés lehetetlenségét vázolva leír-
ta, hogy a többi 156 települést kártalanítani kell. Amúgy is,
már befizettünk 10 milliót. (Mégis, a legnagyobb érvágás, ha
kilépés esetén 5 évig nem vehetnénk részt Európai Uniós
pályázatokon?) Beléptünk az ország egyik legdrágább rend-
szerébe. Ahol a korábban tervezett szállítójármûvek
megvásárlására sem maradt pénz a 26 millió Eurós költ-
ségvetésbõl. Ahol a jármûveket is a lakossági befizetések által
fedezett hitelbõl vásárolják meg, de már régóta szeretnék,
hogy a szolgáltatási szerzõdés aláírásával 2030-ig végleg
kötelezzük el magunkat a Konzorciumnak.

Egy éve fizetjük a 47%-kal megemelt szemétdíjat is, de a
májustól szeptemberig tervezett próbaüzem még el sem
indult. Tudunk Badacsonytomajon olyan nyugdíjasokról,
akik gyógyszerüket nem vásárolták meg, hogy a szemétdíjat
befizethessék. Olyanokról is tudunk, akiknek letiltották a
nyugdíjából a 7140 Ft-ot. Elegáns dolog a kispénzû emberek
zsebébõl kikotorászni a szolgáltatással aránytalan szemétdí-
jat, miközben Ön kilencedik éve ragaszkodik a törvény által
megengedett legmagasabb szorzójú illetményéhez, pol-
gármester úr?  

A Konzorcium évi több, mint hatmilliós tagsági díjat kér
Badacsonytomajtól. Valahogyan 50 milliós forráshiány is
keletkezett a kohéziós projectben, ebbõl ered a jármûvekre
szánt hitelfelvétel. A Királyszentistváni lerakó 20-25 év
múlva esedékes rekultivációjára szánt költséghányadot pedig
már az elsõ évtõl beépítették a lakossági díjakba. Le is írják:
„Fontos, hogy a díj megállapítása során lakosságra ne hárít-
sunk aránytalanul nagy terhet. Ennek megfelelõen az amor-
tizáció beépítését a költségek közé fokozatos díjemeléssel
tartjuk elképzelhetõnek”.

Újabban a Konzorcium a meglévõ szemétlerakók rekul-
tivációjára  4 milliárd 752 millió Ft-ra  pályázik a KEOP-nál
(Környezet és Energia Operációs Program), amely pályázat
önrésze állítólag csak százmillió. Nálunk nincs lerakó, de a
hozzájárulást természetesen tõlünk is várják. Ehhez a 157
település  társulási megállapodását is módosítani szükséges.
Elérkezett az idõ  a kilépni szándékozóknak, mint Sümeg és
Balatonalmádi?  

A választási kampánynak vége. Ha a polgármester úr
szívesen keresné a TETT fórummal együtt a kiutat ebbõl a
csapdahelyzetbõl, van ötletünk. Csakis a mérhetõ alapú
számlázást tartjuk elfogadhatónak az adójelleggel beszedett

díjak helyett. A Konzorcium Társulási Díjpolitikája is ezt
tartalmazza, idézem: „Az ár megállapítása alapdíjból és a
termelt hulladékmennyiséggel arányos díjhányadból áll. A
lakosság számára a díjtételek mérséklésének egyetlen módja
az, ha csökkenti a hulladék termelését: igénybe veszi a
szelektív gyûjtés rendszerét, komposztál, tudatosan vásárol.
Mivel ez részérõl többletráfordítást igényel, ezt számára
kompenzálni szükséges a Közszolgáltatóknak, ezt vagy a
begyûjtött hulladék mennyiségének mérésével, vagy a gyûjtõ
edény méretének a csökkentésével biztosítania kell. Tekintve,
hogy a mérés jelentõs beruházást igényel, bevezetését most
nem javasoljuk.”

Eddig az idézet a Társulási Szerzõdés díjpolitikai
fejezetébõl. Még le is írják, hogy számukra a profit fontosabb,
mint a lakossági díjtételek csökkentése. Kisebb befektetés,
nagyobb haszon. A Tiszta Európáért Programot preferáló
Konzorcium figyelmen kívül hagyja a legegyszerûbb
megoldást, amellyel lépten-nyomon találkozhatnak Nyugat-
Európában. Mind a szemét mennyisége csökkentésének,
mind a szolgáltatással arányos díjfizetésnek legkézenfekvõbb
módja a szolgáltató - napjainkban a Remondis - emblémájá-
val ellátott, elõre megvásárolt szemeteszsák. Ez esetben a
lakosság takarékosabban képezné háztartási hulladékát,
komposztálna, szelektálna. Mivel a zsákok megvásárlásán
kívül más költsége nem keletkezik, pontosan mérhetné az
elszállított szemét mennyiségét és költségét, hiszen azt a zsák
árában már megfizette. A kihelyezett zsákok természetesen
nem nyújtanak szép látványt az utcákon, (különösen a
gyûjtõszigetekkel nem rendelkezõ területeken) de ez legfel-
jebb egy éjszaka tart még Brüsszelben is. Hajnalban azután
elszállítják a zsákokat,  jönnek a locsolóautók, és újra tiszta
lesz a város. A wallon régióban egy 60 literes szemeteszsák
ára 0,5-0,75 Euro, azaz 140-200 Ft.  Természetesen a kóbor
kutyák és macskák begyûjtésére is nagyobb hangsúlyt fektet-
nek.

A 64/2008 (III.28) sz. Korm. rendelet 6. § (4) bek. szerint
a szilárdhulladék elõre megvásárolt zsákban való elszállításá-
nak nincs akadálya.

Nálunk a meglévõ, átlag 110 (120) literes szemeteskukák-
ban egy, vagy két kb. 60 literes mûanyag zsáknyi háztartási
hulladék lenne elhelyezhetõ. Ezen emblémás zsákok
megvásárlása lehet a kézenfekvõ megoldás. A nyaralók
szemételszállítási gondjaiból is eltûnne a mennyiségi és díj-
fizetési kérdés. A zsákok kihelyezése, és a kóbor kutyák,
rókák problémája ma sem megoldott, a nyaralók esetében a
zárható hulladékgyûjtõ szigetek kialakítása lenne célszerû,
mint Badacsonytördemicen láthatjuk. A kulcsos megoldás
egyfajta tulajdonosi szemléletet ösztönöz, amellyel tisztább,
kulturáltabb hulladékkezelés és elhelyezés biztosítható. 

A harc nem lesz könnyû. Egyrészt, mert az általunk java-
solt módszer környezettudatosságot feltételez, amelyet még
tanulnunk kell. Másfelõl, a szolgáltatók elszántan szoktak
küzdeni a haszonért. Nekünk ennél fontosabb a lakossági
terhek csökkentése. A szemétdíj hamarosan napirenden lesz,
mindennek utánamegyünk. Ha kell, egészen Strasbourgig.

KKáárrppááttii  LLaajjooss  
aa  TTEETTTT  KKöözzéélleettii  FFóórruumm  EEggyyeessüülleett  eellnnöökkee

Elõzõ lapszámunkban megírtuk, hogy a Badacsony-
tomaji Sportegyesület tisztújító közgyûlése új vezetõséget
választott október 18-án, a Városi Közösségi Házban.

A szavazásra jogosultak Berecz Istvánt, Lesz Ferencet,
ifj. Mékli Károlyt, Nagy Lajost, Sánta Gézát, Szombat-
helyi Ferencet, Tombor Jánost, dr. id. Ujhelyi Istvánt és
Vella Zsoltot választották az elnökség tagjává. Az új elnök-
ség pedig Lesz Ferencet választotta meg vezetõnek.

A november 3-án megtartott elnökségi ülésen megha-
tározták az alapvetõ célokat: a sportegyesület elnöksége
menedzsment feladatokat lásson el, biztosítsa az SE
életképességét. Fontosnak tartják a tagság megszervezését,
e feladatot Nagy Lajos és Tombor János látja el. Az U-17-
es serdülõ csapat versenyeztetéssel kapcsolatos ügyeit is
Tombor János intézi. Alapvetõ feladatként jelölte meg a
vezetõség, hogy regisztrált, tagdíjat fizetõ tagokkal ren-
delkezzen a BSE. Döntöttek a tagsági díj mértékében is,
melyet az aktív dolgozók részére 2000 forintban, a nyugdí-
jasok és fiatalok részére pedig 1000 forintban határoztak
meg. Az anyagi források elõteremtése érdekében fontosnak
tartja az elnökség a több lábon állást, ezért Sánta Gézát
megbízták egyéb rendezvények szervezésével. A vál-
lalkozókkal való kapcsolattartásra Vella Zsolt kapott
felkérést, aki egyben távolmaradása esetén helyettesíti az
elnököt. Berecz István is elnökhelyettesi teendõket lát el.
Az U-7, U-9, U-11-es elõkészítõ csoportok versenyez-
tetésére Csala Tamás edzõ mellett ifj. Mékli Károly kapott
megbízást. A játékosállomány egészségi állapotának
figyelemmel kísérésére és a hazai mérkõzések felügyeletére
id. dr. Ujhelyi István háziorvos kapott felkérést. Az elnök-
ség a felnõtt labdarúgó csapat szakmai tevékenységének
koordinálására, a szakosztályi feladatok ellátására
Szombathelyi Ferencet nevezte ki. A pénzügyi bizottságot
Tóth György vezeti, tagjai Altner József és Koncz László.
Az elnök feladatai között szerepel a Magyar Labdarúgó
Szövetséggel, a Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetséggel,
a Tapolca Környéki Versenybizottsággal és az NB III-at
irányító Zala Megyei Labdarúgó Szövetséggel való kapcso-
lattartás. Továbbá kontaktust kell fenntartania a kistérség
vezetésével, a helyi és szomszédos települések pol-
gármestereivel, valamint a különbözõ intézmények
irányítóival. Természetesen felel az sportegyesület jogsza-
bályban elõírt mûködéséért, az alapszabályban elõírtak
betartatásáért. A létesítmények szakszerû karbantartása,
üzemeltetésének felügyelete is az elnök feladatai közé tar-
tozik. A közös csapat sikeres szereplése érdekében, napi
kapcsolatot kell tartania a TIAC Honvéd elnökével és
elnökségével. 

Az elnökség fent említett új munkamódszere több, mint
bíztató. A feladatok meghatározása elengedhetetlen része
egy sportegyesület jól mûködõ intézményének, ezért ebben
mindenképp elõrelépés tapasztalható. Nyílván sok minden
múlik majd azon, hogyan alakul az egyesület anyagi
helyzete, mekkora lesz a „külsõ segítség”, a támogatás,
amely nem mindig a gazdasági lehetõségektõl függ.
Inkább empátián alapul az, hogy mennyi sportszeretõ
szurkoló tekinti majd magáénak a sportegyesület és a csa-
pat támogatását. Ezért bíztatom Badacsonytomaj és
környéke minden kedves labdarúgó szurkolóját, hogy
tagságával segítse az elnökség és a csapat munkáját.

Friss hír az egyesület háza tájáról, hogy Török Zoltán ve-
zetõedzõ közös megegyezéssel távozott. Új vezetõedzõ irá-
nyítja a három hátralévõ õszi bajnoki mérkõzésen az NB
III-as csapatot, Németh István testnevelõ tanár B licences
edzõ személyében, aki a Marcali harmadosztályú csapat-
nál dolgozott korábban.

Eközben az NB III-as labdarúgó csapat sorban leját-
szotta bajnoki mérkõzéseit a következõ eredményekkel. A
Sárvár elleni idegenbeli és a Répcelak elleni hazai mérkõ-
zés van még hátra. Következõ számunkban pedig beszá-
molunk majd az utánpótlás csapatok õszi eredményeirõl.

TTaappoollccaaii  GGáábboorr

Hévíz FC - Badacsonytomaj Tapolca FC 4:2
Badacsonytomaj Tapolca FC - Lombard Pápa II. 2:4
Soproni Vasutas SE - Badacsonytomaj Tapolca FC 2:1
Badacsonytomaj Tapolca FC - Várpalota 0:1
Büki TK - Badacsonytomaj Tapolca FC 0:0
Badacsonytomaj Tapolca FC - Celldömölk 3:1
Kõszeg - Badacsonytomaj Tapolca FC 1:2
Badacsonytomaj Tapolca FC - ZTE II. 0:6
Balatonfüred - B.tomaj Tapolca FC november 27-én lesz
Badacsonytomaj Tapolca FC - Lipót Pékség 0:2
Haladás II. - Badacsonytomaj Tapolca FC 10:1
Badacsonytomaj Tapolca FC - Mosonmagyaróvár 2:3
Csorna - Badacsonytomaj Tapolca FC 1:0

Focis remények

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:
- A hozott határozatok idõarányos teljesítése. Elõadó:
Mórocz István elnök, Arany György ügyvezetõ elnök
- Az elõzõ vezetõségi ülés óta történt polgárõr szolgálat
ellátás tapasztalatainak feldolgozása. Elõadó: Arany
György ügyvezetõ elnök, Fekete Ferenc titkár, Csizmazia
Pál szolgálatfelelõs
- Tagfelvétel (jelentkezés esetén). Elõadó: Fekete Ferenc titkár
- Aktuális kérdések feldolgozása (OPSZ, MPSZ
Elnökségének intézkedései, tájékoztatás. helyi törté-
nések, tennivalók). Elõadó: Mórocz István elnök
- Jelentés az éves tevékenységrõl. Elõadó: Mórocz István el-
nök, Arany György ügyvezetõ elnök, Fekete Ferenc titkár,
Rajzó József gazdasági felelõs, Csizmazia Pál szolgálatfelelõs
- A téli idõszak polgárõr feladatainak meghatározása.
Elõadó: Arany György ügyvezetõ elnök, Fekete Ferenc titkár
- A 2010. évi beszámoló közgyûlés elõzetes elõkészítése.
Elõadó: Arany György ügyvezetõ elnök
Az ülés nyilvános, melyre tisztelettel várunk minden
érdeklõdõt. 

Az Országos Polgárõr Szövetség felhívásának eleget téve,
november 13-án valamennyi egyesülete országos õszi
szemétgyûjtési takarítási akciót szervezett, kérve más civil
szervezetek csatlakozását is az akcióhoz.

Városunkban a Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj,
illetve annak szervezésében az Önkormányzati Tûzoltóság,
a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár, a
Városüzemeltetõ Kft., a Tatay Sándor Általános Iskola és
Szülõi Munkaközössége, a Pipitér Óvoda, a Sporthorgász
Egyesület, a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület, a Nõk a
Balatonért Egyesület helyi szervezete, a Vöröskereszt helyi
szervezete, a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület, a
Nyugdíjas Egyesület és a Sport Egyesület vett részt az
akcióban.

Az Országos Polgárõr Szövetség felhívására a polgárõrök a
munkahelyi és egyéb felajánlásokon túlmenõen anyagilag is
támogatták az árvíz, illetve vörösiszap károsultakat. Mindkét
esetben 5 -5 ezer Ft-ot utalt át az egyesület a segélyszámlára.
A vörösiszap károsultak helyszíni, segítõ munkáiban Bolf
Károly, Csizmazia Pál, Kovács András és Takács Ákos pol-
gárõrök vettek részt.

MMóórroocczz  IIssttvváánn  eellnnöökk,,  PPEEBB

Polgárõr hírek



Mindenszentek

A hagyományoknak megfelelõen idén is koszorúzás és
mécses gyújtás történt a Hõsök kertjében Minden-
szentek napján.

A 17 órai szentmise után a Tapolcai Honvéd Kultu-
rális Egyesület zászlós felvonulásával indult a menet a
Hõsök kertjéhez. Földi István esperes, plébános meg-
emlékezése után az önkormányzat nevében Krisztin N.
László polgármester és Rajzó Ildikó képviselõasszony
helyezte el a megemlékezés koszorúját, majd a részt-
vevõk egy - egy mécsest gyújtottak a hõsök emlékére.

DDeeáákk  FFeerreennccnnéé

A Badacsonytomaj térségében mûködõ civil szervezetek
képviselõi 2008. március 17-én megalakították a
Badacsony Térségi Civil Kerekasztalt. 

A Nõk a Balatonért Egyesület, mint a térségi kerek-
asztalok munkaszervezete ismét sikeres pályázatot írt a
Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Demokrácia- és
partnerség-fejlesztési Kollégiumához „A Balatoni Civil
Háló Megerõsítése V.” címmel. Ennek köszönhetõen a
már megkezdett munkát folytatni tudjuk.

Október 26-án vendégünk volt Gálné Németh Ildikó a
gyenesdiási Forrásvíz Természetbarát Egyesület elnöke,
aki bemutatta az általuk készített Keszthely-Hévíz Kistér-
ség „öröm és bánat” térképét, ami egy természeti értékleltár.

Elmondta, hogy az „Öröm Bánat” térképek és atla-
szok sajátosságai, hogy minden települést egy-egy öröm
és bánat oldalon dolgoznak fel. Az öröm - természeti és
épített érték, a bánat - szennyezés, pusztulás.

Reményét fejezte ki, hogy az elsõ magyarországi -
újonnan létrehozott - kistérségek közt a Keszthely-
Hévízit követõen más civil közösségek és kistérségi
munkaszervezetek is élni fognak vele és elkészítik
szûkebb környezetük érzelmes, szubjektív felmérését,
mely fontos lépés lehet a hellyel való azonosulás, annak
védelme, értékeinek megõrzése felé.

A Badacsony Térségi Civil kerekasztal tagszervezetei
készítettek egy kérdõíves állapotfelmérést a térség
környezeti állapotáról, mert a 2009. február 27-28-i
térségi fejlesztési tréningen az alábbi jövõképet
határozták meg:

„A Badacsony Térségi Civil Kerekasztal azért tevé-
kenykedik, hogy az emberek békében, biztonságban,
összefogásban, tiszta, egészséges környezetben éljenek.” 

A jövõkép alapvetõ követelménye a tiszta, egészséges
környezet.

A felmérés elkészült, a feldolgozás folyamatban van,
ami a következõ kerekasztal megbeszélés témája lesz
november 17-én csütörtökön, ezt követõen összesítés
készül, mely a kidolgozott stratégia alapját képezi.

DDeeáákk  FFeerreennccnnéé  eellnnöökk

Idén újra megrendezésre került a Szent Imre napi bú-
csú, ami szombaton este az SMS Együttes báljával
vette kezdetét. A remek hangulatú bálnak köszön-
hetõen a Városi Mûvelõdési ház megtelt a szórakozni
vágyókkal. 

Vasárnap  10.00 órától Ünnepi szentmisére került sor
a Szent Imre Római Katolikus Templomban. 

Szintén 10.00 órától a Sportpálya parkolójában felál-
lított kicsi- és nagy körhinta, valamint légvár várta az
érdeklõdõket. A légvár Fedõ László vállalkozónak kö-
szönhetõen 10 órától 13 óráig ingyenes volt a gyerekek
nagy örömére.

A közönség örömmel vette tudomásul a rendezvényt. Min-
denki találhatott az érdeklõdési körének megfelelõ árust,
hisz voltak helyi vállalkozók játékkal, léggömbbel, volt
kézmûves vásár, ringlis, légvár, céllövölde és büfé is.

A közönség aktív részvételével a jövõ évben fergeteges
vásári komédiát szeretnénk biztosítani a rendezvényre
kilátogatóknak. DDeeáákk  FFeerreennccnnéé

Programajánló

Felhívás
Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is szeretettel hí-
vunk minden kedves érdeklõdõt november 26-án 16.00
órától a Pipitér óvodába, adventi koszorú és ajtó-, ab-
lakdísz készítésre.

A programon otthonról hozott és a helyszínen meg-
vásárolható alapanyagból egyaránt lehet tevékenykedni.

Civil Kerekasztal

Imre Napi Búcsú

Köszönet
A „Pipitér” Óvoda középsõ csoportos gyermekei nevé-
ben hálásan köszönjük a Szülõk önzetlen segítségét,
amellyel újjá varázsolták csoportszobánkat! 

Külön szeretettel köszönjük Harald Junghans támo-
gatását, Raposa Péter, Izer Kitti és Altner Ágnes áldo-
zatos munkáját!

Meghívó
Nõkrõl nemcsak nõknek- a Balatoni Téli Esték
elõadás sorozat keretében:

„Nõk a mesékben” címmel tart elõadást Dr.
Boldizsár Ildikó meseterapeuta november 23-án 18
órai kezdettel a Közösségi Házban. Az elõadás után
N. Horváth Erzsébet bemutatja a Nõk a Balatonért
Egyesület „Nõk a partról” címû könyvét. 

Minden érdeklõdõt szeretettel vár a 
NNAABBEE  BBaaddaaccssoonnyyttoommaajjii  CCssooppoorrttjjaa

NOVEMBER
- November 23-án kedden este 18 órától a NABE

szervezésében, a Balatoni Téli esték keretében Dr. Bol-
dizsár Ildikó tart elõadást Nõk a mesében címmel, a
Városi Közösségi Házban. Az elõadás után N. Hor-
váth Erzsébet bemutatja a Nõk a Balatonért Egye-
sület „Nõk a partról” címû könyvét. 

- November 27-én szombaton 21 órától Katalin bál az
Egry József Mûvelõdési Házban Postás Józsival és a
Party Együttessel „Emlékszel-e még a régi szép idõkre”
címmel

- November 27-én szombaton Adventi koncert  -
Szombathelyi Erkel Kamara Kórus - a Szent Imre
Római Katolikus Templomban - a 18 órakor kezdõdõ
szentmisében is részt vesznek - majd a mise után koncert

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 Keresz-
tury-házban.
Rácz István (1908-1998) Európa-szerte ismert fotó-

mûvész, mûfordító, aki kalandos életútja során háromszor

is Finnországba költözött. A második világháború alatt

önkéntesként harcolt a finnek oldalán a szovjet-finn

háborúban, közben természetesen fotózott. Rácz István

pályájának ismertetése mellett ezeknek a nem kevésbé

kalandos sorsú haditudósító-képeknek eredünk a nyomába.

- December 4-én szombaton Adventi koncert - Tapolcai
Kamara Kórus - a Szent Imre Római Katolikus Temp-
lomban a 18 órai szent misét követõen

- December 5-én vasárnap 15 órától Mikulás-váró az
Egry József Mûvelõdési Házban

- December 11-én szombaton a Tatay Sándor Általános
Iskola tanulóinak mûsora a Szent Imre Római
Katolikus Templomban a 18 órai szent misét követõen

- December 18-án szombaton Adventi est a Templom
elõtti téren mûsorral, forró csokival, sült gesztenyével,
civil szervezetek közremûködésével

- December 18-án szombaton Nabe Koncert a Szent
Imre Római Katolikus Templomban a 18 órai szent
misét követõen

- December 19-én vasárnap Idõsek karácsonya az Egry
József Mûvelõdési Házban 

- December 31-én pénteken szilveszteri bál      

Jubiláló házaspárok

18 házaspárt hívott meg a Szent Imre plébánia a jubiláló
házaspárok közös hálaadására.

Meghívásunkra a felsorolt párok jelentek meg:
25 éve kötött házasságot

Kovács Ambrus és Steiner Edit
Ódor Zoltán és Vasáros Edit

50 éve kötött házasságot
Bolf Károly és Ihász Marianna
Mejlinger István és Nagy Ilona
Dobosi László és Illés Erzsébet
Faragó György és Fülöp Zsuzsanna

60 éve kötött házasságot
Pintér János és Kocsis Katalin

Fotó: Deák 

Fotó: Deák 

Fotó: Deák

Fotó: Deák



Felhívás szakmai tré-
ningen való részvételre

Tisztelt Egyesületi Tagok!
A TDM pályázat keretében megvalósuló szakmai tré-

ningen való részvételt szeretnénk  Tagjaink figyelmébe
ajánlani. A 8x1 napos képzés az alábbi idõpontokban
kerül megtartásra: december 16-17. (kivételesen
egymást követõ napokon), továbbiak: 2011. január 6.,
13. és 20., február 3. és 17., március 10.

Az elsõ alkalomra már a Márton napi rendezvényen
is lehet jelentkezni! 

Témakörök:
1.) Egyesület szervezési, fejlesztési munkák és technikák
2.) A konfliktus, mint esély - a konfliktuskezelés konstruk-

tív módjai
3.) A vonzerõtõl a termékig - a termékfejlesztés lépései  
4.) Marketing terv készítése  
5.) Hogyan vigyük piacra a desztinációt?  
6.) Piaci kommunikáció, pozicionálás - profilalkotás
7.) On-line marketing   
8.) A helyes ügyfél kapcsolatok kialakítása 

Tisztelt egyesületi
tagok, olvasók!

Szeretettel  várjuk Önöket hagyományos Márton napi
rendezvényünkre!

Örömmel fogadunk felajánlásokat (aprósütemény) a
helyszínen! Töltsünk együtt egy kellemes délutánt!

BBaaddaaccssoonnyyii  CCééhh  TTuurriisszzttiikkaaii  EEggyyeessüülleett  EEllnnöökkssééggee

Sikeres TDM pályázat
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 48.348.510 fo-
rint összegû vissza nem térítendõ támogatást nyert el
a Közép-dunántúli Operatív Program „Helyi Tuiszti-
kai Desztináció Menedzsment Szervezetek támoga-
tása” pályázat keretében „A Badacsonyi Céh Turiszti-
kai Egyesület, mint balatoni turisztikai desztináció
menedzsment szervezet fejlesztése” címû projekt meg-
valósítására. 

A 2007 tavasza óta mûködõ TDM szervezet  mega-
lakulása Badacsonytomaj Város Önkormányzata és az
elõd szervezet  együttmûködésével valósulhatott meg,
jelenleg még három önkormányzat: Badacsonytör-
demic, Szigliget, Ábrahámhegy tagja a 170 tagot szám-
láló Egyesületnek.

A projekt keretén belül elsõ lépésként elkészülnek
azok a tanulmányok és stratégiák, amelyek a jövõbeni
turisztikai és marketing munka szakmai irányvona-
lainak megalapozását jelentik. A Badacsony Régió
TDM szervezet céljai között a desztináció versenyképe-
sebbé tétele, a vendégforgalom és a pozitív gazdasági
hatások bõvítése, a turizmus szereplõi közötti informá-
ciócsere és együttmûködés javítása, komplex turisztikai
szolgáltatások kialakítása, ehhez kapcsolódó marketing
megvalósítása, tehát a fenntartható turizmus helyi
rendszerének kialakítása, szakmai és pénzügyi megerõ-
sítése szerepel.

A projekt elemei
Szervezet- és hálózatfejlesztési részprojektek
• TDMSZ menedzser szakirányú továbbképzése
• TDMSZ munkatársak nyelvi képzése
• képzés és tanulmányút a tagoknak
• szakmai tréning a tagoknak
Szakmai, szolgáltatás- és kínálatfejlesztési részprojektek
• Szolgáltatás-fejlesztési cselekvési program
• Turisztikai hálózatfejlesztési koncepció készítése
• Kulcsprojekt: nordic walking tanulmány
• Kulcsprojekt: animációs tanulmány

TDMSZ infrastruktúra fejlesztések és eszközbeszer-
zési részprojektek
• Információ szolgáltatási és látogatómenedzsment

rendszerterv kidolgozása
• 4 db touch info pont létesítése
• irodai bútorok beszerzése
• desztinációs turistatérkép 
TDMSZ e-turisztikai fejlesztési részprojektek
• TDM Irodai IT eszközbeszerzés
• Szoftverek
TDMSZ desztinációs szintû marketing és PR prog-
ramok, részprojektek
• Pozicionálási és versenyképességi stratégia
• Arculatterv készítése
• Kulcsprojekt: újságírói study tour szervezése
• Keresõmarketing tevékenység
• vásárokon való részvétel
• Bemutató film készítése
• desztinációs kiadványok készítése
Építés, felújítás 
• Szigligeten szezonális iroda kialakítása, berendezése,

felszerelése
• Badacsonyban szezonális ügyfélszolgálati iroda kia-

lakítása, berendezése, felszerelése
A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam által

nyújtott támogatás által valósulhat meg.  Fontos köve-
telmény volt, hogy a turizmus fejlesztését a jövõben pénz-
ügyi-gazdasági és társadalmi szinten is a fenntartható-
ság jellemezze. A szervezet a turisztikai szolgáltatások
egységes arculatának kialakítása és értékesítése mellett,
a kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül munkahelye-
ket  teremt és bevételeket generál a desztináció számára.

TTaassnneerr  MMóónniikkaa  iirrooddaavveezzeettõõElérhetõségeink:
Tourinform Iroda 8261 Badacsony, Park u. 14.

Tel./fax: 87/531-013 tel.: 87/431-046
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig  9-15 óráig

Honlap: www.badacsony.com



A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület - a mikroré-
gió turisztikai szolgáltatóit tömörítõ szervezet -  2010.
november 6-án, szombaton 14:00 órától nordic wal-
king bemutatóra csábította a mozgás szerelmeseit. 

Az elõadást és a  bemutatót szakképzett oktatók, Ga-
lambos László, a  Magyar Nordic Walking Országos
Sportszövetség elnöke, és Galambos Lászlóné, a
Magyar Nordic Walking Akadémia elnöke tartotta.
(www.nordicwalking-galako.hu )

Az érdeklõdõk a  Magyarországon még alig ismert
sportággal ismerkedhettek meg.

Elõzmény:
A sikeresen elnyert TDM pályázat lehetõséget biz-

tosít olyan speciális útvonalak megtervezésére , felku-
tatására és kijelölésére, amelyek a desztináció négy

településének (Badacsonytomaj, Bada-
csonytördemic, Szigliget, Ábrahámhegy)
látványos és kiemelt fontosságú útvonal
hálózattervét tartalmazzák.

A projekt megvalósítása során túra-
vezetõk kiképzésére kerül sor a desztiná-
ció 4 helyszínén - helyszínenként 2 fõ sze-
mélyében - Badacsonytomajon, Bada-
csonytördemicen, Szigligeten és Ábra-
hámhegyen szakképzett túravezetõk
fogják biztosítani a nordic walking túrák
vezetését a képzést követõen. 

Röviden a sportágról:
• Erõsíti az aerob állóképességet és a felsõtest izmait. 
• Ellazítja a váll és a nyak területén lévõ merev

izmokat, és megelõzi a hátfájást. 
• Optimális szabadtéri sport a súly-
csökkentéshez. 
• A légzést segítõ izmok aktív igény-
bevétele révén fokozza az egész szervezet 
• oxigénellátását.
• Nagyon könnyen és gyorsan elsajátít-
ható. 
• Segítségével a biztonságos gyaloglás
érzése jön létre. 
• Tereptõl és évszaktól függetlenül egész
évben ûzhetõ. 
• A magas fokú zsírégetés és a felsõtest
izomzatának erõsítése. 
• Megfelelõ sportruházatban bármilyen
idõjárás esetén végezhetõ. 

• A botokat használhatjuk erõsítõ és nyújtó gyakorla-
tokhoz is.

A jelenlevõk egy nagyon hasznos és vidám elõadáson
vettek részt, ahol a sportág és az eszközök megis-
mertetése után lehetõség nyílt a kipróbálására is.

Ezúton szeretném felhívni a tagjaink figyelmét, hogy
igény esetén lehetõséget biztosítunk a Nordic Walking
továbbképzésre (tavasszal), melyet a szakképzett
oktatók Galambos László és Galambos Lászlóné tar-
tana. A továbbképzés 1 napos, önköltséges, 5 fõ esetén
indul. Érdeklõdni és jelentkezni a Tourinform irodában
lehet. VVíízzkkeelleettyy  DDóórraa  

„Minden lépés számít”
- Minõségi Nordic Walking -

Meghívó
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület

Elnöksége szeretettel várja a Tagokat és a szervezet
tevékenysége iránt érdeklõdõ szolgáltatókat 

november 26-án 17 órakor 
a badacsonytomaji Közösségi Házban megren-

dezésre kerülõ TDM pályázati fórumra.
A fórumon részletesen bemutatásra kerülnek a

pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztések,
ezek idõbeli ütemezése.

Sikeres szakmai fórum a
Képviselõ-testületeknek

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Elnöksége október 27-én este az Istvándy
Borházban látta vendégül az Egyesület tagönkormányzatainak Képviselõ-
testületeit. 

A szakmai fórum célja az volt, hogy a négy önkormányzat: Badacsonytomaj,
Badacsonytördemic, Szigliget és Ábrahámhegy képviselõ-testületeinek Tagjai megis-
merhessék a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület, mint balatoni turisztikai deszti-
náció menedzsment szervezet mûködését, az elmúlt bõ 3 év eredményeit, valamint
átfogó képet kapjanak az elnyert TDM pályázat szakmai tartalmáról.

A szakmai elõadások után kötetlen beszélgetés keretében „ismerkedhettek”
egymással a megjelent képviselõk, elnökségi tagok, Tourinform iroda dolgozói.

A Badacsony mikrorégió önkormányzatai és Egyesületünk közötti szoros
együttmûködés révén valósulhat meg a Badacsony Régió, mint turisztikai
fogadóterület fenntartható és versenyképes fejlesztése.

Ezúton is köszönjük a Tisztelt Képviselõ-testületi Tagoknak, hogy elfogadták
meghívásunkat!

TTaassnneerr  MMóónniikkaa

Fotó: Galambos 

Fotó: Galambos


