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A trianoni békediktátum aláírásnak 90. évfordulóján
emlékkeresztet szenteltünk a Badacsonytomaji Törté-
nelmi Emlékparkban, a június 4-én megtartott megem-
lékezés keretében.

A megemlékezés ezen a napon - nekünk, magyarok-
nak - az igazságtalanul feldarabolt, az anyaországtól el-
rabolt kétharmad területrõl, az elszakított több mint 10
millió honfitársunkról szólt. Arról, hogy 50 évig tiltott
volt az internacionalizmus okán errõl szólni, arról, hogy
a Kárpátok vonulatán belül volt egy 1000 éves apostoli
nemzet, hogy soha nem létezõ országokat gyúrtak össze
Trianonban, hogy az addig itt velünk együtt élõ nemze-
tiségek állandó gyûlölködési ingerekkel élve önálló orszá-
got alkothattak. 

Az emlékezés, az ünnep középpontját, az Emlék-
keresztet a FIDESZ helyi csoportja, a badacsonytomaji
Képviselõ-testület és a Városi Mûvelõdési Központ segít-
ségével állítottuk. Az ünnepség látványát és tartalmát
meghatározta, emlékezetessé tette a hagyományõrzõ
tapolcai csoport, a Járdányi Pál Zeneiskola, Ali Éva által
elõadott két csodálatos vers, Földi István plébánosunk
ünnepi megemlékezése, benne II. Rákóczi Ferenc
„imája” és Faragó György avató beszéde. A Forintos
Ervin által készített míves kereszt talpazatán ezentúl
emlékeztetõ tábla hirdeti, hogy Badacsonytomaj Város
lakóinak tulajdona, akik a jövõben - remélhetõleg emel-
kedõ nemzettudatukkal - gondozói szeretettel ápolják.

A Kárpátok övezte terület Magyarország része volt, ez
a hegyvonulat a nemzet „Siratófala”, történelmünk része,
mert - ahogy a költõ Vass Albert megfogalmazta - „A víz
szalad, a kõ marad, a kõ marad.”

Mindig tegyetek egy szál virágot a kereszt tövébe. 

FFaarraaggóó  GGyyöörrggyy

Trianon emlékkereszt

Az idei városnapon minden adott volt ahhoz, hogy em-
lékezetes maradjon mindazoknak, akik részt vettek a
legkülönfélébb programokban, akár nézõként, akár
azért dolgozva, hogy a többiek jól érezhessék magukat.

A focipályán Lesz Ferenc képviselõ nyitotta meg május
29-én a délelõtti programokat, amelyek a gyermeknap
jegyében, izgalmas mûsorokkal és sport-, valamint ügyes-
ségi versenyekkel teltek el.  A legfiatalabbaknak ingyenes
üdítõvel, kürtöskaláccsal, palacsintával és fagylalttal
kedveskedtek a szervezõk, a Dottó vonat pedig ingyenes
városnézésre vitte az érdeklõdõket.

A Badacsonytomaj II. csapata megnyerte a "Bada-
csonytomaj Bajnokcsapata" elnevezésû vándorkupát, -
amit a Városi Sport Egyesület és a Városi Mûvelõdési
Központ indított útjára -, de a Városnapi Focikupát u-
gyancsak õk vihették haza.

A városnapi fõzõversenyen 11 csapat indult a legvál-
tozatosabb ételekkel, amelyeket Halász János kétszeres
szakács-Oscar díjas és háromszoros mesterszakács, Lu-
kács Antalné, a badacsonytomaji Menü Bt. Vezetõje és a
TV2 Nagy Fogyás gyõztese, Ferencsik István zsûrizett. 

Minden induló oklevéllel, ajándékkal gazdagodott, de
az abszolút kategória elsõ három helyezettje ezen kívül
serleget és a helyi vállalkozók által felajánlott díjat kapott.

Díjazták a "legfinomabb ételt", a "legkülönlegesebb é-
telt", a "legpikánsabb ételt", a "legötletesebben öltözött
csapatot", a "legrendezettebb konyhát", a "legszebb tála-
lást". 

A kategóriák összesítésébõl alakult ki az abszolút he-
lyezés: 1. helyezést ért el a Két Nagyi-Szerénke és Luk-
récia, Ali Istvánné vezetésével. Az áltáluk készített pacal
több díjat is bezsebelt  a versenyen! Második helyezést ért
el a BÖÉE csoportja, a részeges kacsapörkölttel, míg a
harmadik helyen a Badacsonytomaji Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság csapata végzett a "Kotyor dûlõi hú-
sos káposztával".

A fõzõversenyen elkészült ételeket a városlakók az ün-
nepélyes eredményhirdetést követõen elfogyaszthatták. A
különféle versenyek díjazásában valamint a városnap
lebonyolításában a helyi vállalkozók nagymértékben
kivették a részüket.

A rajzpályázat díjait Baranyai Zoltánné, Sall Csaba,
valamint Szántai Attiláné adta át az ovis csoportban
Páros Rolandnak, Bodor Zsuzsannának, Varga Annának,
különdíjat Kovács Cintia, Duba Margit Emília és Simon
Rebeka kapott. Az iskoláskorúaknál Bodor Mihály, Cson-
ka Vilmos Boldizsár és Bódis Júlia végzett a dobogón,
különdíjat Németh Anna érdemelt a zsûri szerint. A
harmadik-negyedik osztályosoknál Tóth Bettina, Béres
Elizabet Kitti, Takács Péter és Bodor Anna voltak a
legjobbak. A felsõsöknél Szlávik Barbara, Árvai Adél
majd Tóth Dorina volt a sorrend, különdíjat kapott Szlá-
vik Barbara, Götli Gréta, Sirkó Patrícia és Tóth Dorina.

A Badacsony Táncegyüttes egykori tagjaiból szerve-
zõdött csoport Szatmári táncot adott elõ, felidézve
Badacsonytomaj több évtizedre visszanyúló néptáncos
hagyományait. A Mûvelõdési központ keretein belül egy
éve dolgozó "idõsek" felé megnyilvánuló
közönségszeretet, valamint az óvodában népszerû
táncoktatás jelzi a településen élõk igényét e mûfaj iránt.

Folytatás az 5. oldalon...

A város ünnepe

A Kolping Család Egyesület rendezésében, a badacsony-
tomaji Szent Imre templomban jótékonysági mûsort tar-
tottak Eperjes Károly, Mécs Károly színmûvész, vala-
mint Konthur Mária népdalénekes fellépésével június 13-án.

A templom orgonája felújításra szorul, a munkához szük-
séges összeg azonban meghaladja a fenntartók anyagi le-
hetõségeit. Ezért kezdett szervezésbe az egyesület, amely-
hez eddig is érkeztek nagylelkû adományok, az önkormány-
zat egymillió forintot szavazott meg erre a célra.        KKyy

A tomaji orgonáért

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

A település 18 évesei 2010-ben: Berecz Renáta; Bodó Olivér Péter; Bognár Dávid; Bujtor Gréta; Kiss László;
Korbély László; Kovács Alexandra; Kovács Cintia; Krakkó Zsófia Adrienn; Kukor Ibolya; Mejlinger Zsolt; Róka
Dániel; Samu Markó Péter; Scheller András István; Szabó Zsanett; Tamás László; Tóth Diána; Tóth Kristóf;
Tóth Sándor; Varga Zsanett; Vercz Dóra; Vidó Ákos; Zab László

Délután a vendég együttesek mellett a legtöbben a to-
maji óvodások, iskolások mûsorára voltak kíváncsiak,
de a legnagyobb sikert a Nagy László vezette senior
táncegyüttes aratta

Fotó: Kalmár
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A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8.00-12.00-ig 12.30-15.30 óráig; Szerda: 8.00-12.00-
ig 12.30-15.30 óráig; Péntek: 8.00-12.00 óráig 
Kedd, csütörtök zárt nap. 
Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289
Fogadóórák:
Krisztin N. László polgármester

Minden hónap elsõ kedd: 10.00-12.00-ig
Sall Csaba alpolgármester
Minden hónap második kedd: 10.00-12.00-ig

Mórocz István alpolgármester
Minden hónap harmadik kedd: 14.00-16.00-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: 13-19 óráig; kedd: 7-13 óráig; szerda: 12-18
óráig; csütörtök: 7-13 óráig; minden pénteken 7-13 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 
Tanácsadás: Minden hónap 2. és 4. csütörtök: 11-13-ig

Hétköznap: 16.00-tól és a hétvégén 
központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: +36-87/411-655

Védõnõi szolgálat: Piros Ágnes   
Várandós nõk részére: csütörtök 9.00-11.00, csecse-
mõ-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás:
csütörtök 11.00-13.00 Tel.: +36-87/471-698, +36-30/4984-233 
Gyermekjóléti Szolgálat: (Fogadóórák:)
Minden csütörtökön: 8.00-08.30-ig
Elérhetõség: +36-30/3006-225 
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: június 30-ig minden nap
9-17 órái, július 1-tõl augusztus 31-ig minden nap 9-19-
ig, ebédszünet 12.00-12.30-ig
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: hétfõ kivételével 10,00-
18,00 óráig július, augusztus hónapban hétfõn is nyitva. 
Szegedy Róza Ház: hétfõ kivételével naponta 10,00-
18,00 óráig július, augusztus hónapban hétfõn is nyitva. 

Tájház: június 15-szeptember 30-ig, 
hétfõ, kedd kivételével 12-18 óráig

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
Az újság a település honlapján is olvasható!

BADACSONY
Helyi közéleti lap

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

A szálláshelyek hasznosítására vonatkozó jogszabályi vál-
tozásról már tájékoztattuk Önt. 

A jelenleg hatályos, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásának részletes feltételeirõl szóló 239/2009. (X. 20. )
Kormány rendelet nem tartalmazza a vendégkönyv veze-
tésének szabályait, ezért az alábbiakra hívom fel a figyelmét: 

A szálláshely szolgáltatási tevékenység során adófizetési
kötelezettség keletkezik helyi adó és az állami adó tekinte-
tében is, ezért az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII.
törvény 44. §-ában elõírt nyilvántartási kötelezettségre
vonatkozó szabályokat kell betartani, amely az alábbiakat
tartalmazza: 

„A jogszabályban elõírt bizonylatot, könyvet, nyilván-
tartást -ideértve a gépi adathordozón rögzített adatokat is-
úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az adó alapjának,
az adó összegének, a mentességnek, a kedvezménynek, a
költségvetési támogatás alapjának és összegének, továbbá
ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapí-
tására, ellenõrzésére alkalmas legyen. 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás egységes formá-
tumú legyen és a szállásadókat ne terhelje a már „meg-
szokott és jól bevált” vendégkönyvtõl eltérõ nyilvántartás
vezetése, ezért az továbbra is használható, azzal a kitétellel,
hogy azt nem kell sem a megnyitáskor sem pedig évente hi-
telesíttetni.  

A vendégkönyv megnevezés helyett, arra javasoljuk ráve-
zetni: „Nyilvántartás a szálláshelyen fogadott vendégek-
rõl”. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdés e.) pontja szerint
a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500
ezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható, ha a
jogszabályokban elõírt bizonylatok kiállítását, illetve köny-
vek, nyilvántartások vezetését elmulasztja. 

A fentiekben leírt tájékoztatóm alapján kérem, hogy az
adótörvénynek megfelelõ nyilvántartás vezetésérõl szíves-
kedjen gondoskodni.

Badacsonytomaj, 2010. február 19. 
Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ megbízásából 

MMaarrttoonn  IIssttvváánnnnéé  aalljjeeggyyzzõõ

Tisztelt Szálláshely
tulajdonos!

Hirdetmény
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
tájékoztatja a város lakosságát, az érintetteket, hogy a 02/27.
helyrajzi számú tömb (un. 6 ha-os terület) kisebb módo-
sításának szabályozási terve és a Helyi Építési Szabályzat
módosítás elkészült.

A dokumentáció közzétételére 2010. május 28-tól kerül sor,

30 nap idõtartammal.

Az anyag megtekinthetõ az Önkormányzat hirdetõtábláján,

a város honlapján (www.badacsonytomaj.hu) valamint a Va-

gyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályon a hivatalos

ügyfélszolgálati idõben.

Észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket a Polgármes-

teri Hivatalban lehet leadni.
DDrr..  GGeelleennccsséérr  OOttttóó  jjeeggyyzzõõ

Képviselõ-testületi ülés
Következõ ülés napirendjei 2010. évi munkaterv alapján.
Tervezett idõpont július 7. (szerda)
- Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 

2009. évi tevékenységérõl
- KITK Bizottság munkájáról beszámoló
- TEVÜM Bizottság munkájáról beszámoló
- Beszámoló a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általá-

nos Iskola 2009/2010. évi nevelõ-oktató munkájáról
-  Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Ott-

honos Óvoda 2009/2010. évi nevelõ-oktató munká-
járól

- Pályázatokról tájékoztatás
- Településõr alkalmazásának lehetõségei
- Az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi költség-

vetésének módosítása  

Változott az idegen-
forgalmi adórendelet
Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselõ-testülete
16/2009. (XII.10.) rendeletében az idegenforgalmi adó
mértékét személyenként és vendégéjszakánként 340 Ft-
ban állapította meg 2010. január 01. hatállyal. 

DDrr..  GGeelleennccsséérr  OOttttóó  jjeeggyyzzõõ

Veszprém Megye
Önkormányzatának Hírei

Tájékoztatás
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlésének

illetékes szakmai bizottsága a többször módosított 14/
1999. (XII.9.) rendelete alapján, a megye területén
kiemelkedõ munkát végzõk szakmai elismeréseként éven-
te: 3-3 fõ részére: a Közmûvelõdésért, a Gyermek-véde-
lemért, a Közigazgatásért, a Sportért, a Szociális
Munkáért.

5-5 fõ részére: a Közoktatásért, az Egészségügyért.
2 fõ részére: a Turizmusért szakmai díjakat adomá-

nyozhat.
A díjak adományozását a megyében tevékenykedõ

közösségek, érdekképviseleti szervezetek, természetes
személyek kezdeményezhetik a Veszprém Megyei Köz-
gyûlés Elnökéhez címzett indokolást tartalmazó javas-
latukkal. Az elismerõ díj adományozására vonatkozó
javaslatokat a díj átadását megelõzõen 30, választások
évében 45 nappal kell a megyei közgyûlés elnökének
eljuttatni. (Cím: Veszprém Megyei Önkormányzat 8200
Veszprém, Megyeház tér 1.) A díjak adományozásáról a
megyei közgyûlés illetékes szakmai bizottsága dönt.

A szakmai díjak átadására az Október 23-ai nemzeti
ünnep alkalmából tartott ünnepi közgyûlésen kerül sor.

A szakmai díjra érdemesnek tartott személyekre a
www.veszpremmegye.hu honlapról is letölthetõ nyom-
tatvány felhasználásával, 2010. szeptember 08-i beérkezési
határidõig tehetõ javaslat. 

A honlapon megtalálhatók azon személyek nevei is,
akik már részesültek ezen kitüntetésben.

Ezúton is megköszönjük, hogy esetleges javaslatával a
kitüntetésre érdemesnek tartott személyekre ráirányítja a
figyelmet. 

LLaasszzttoovviicczzaa  JJeennõõ  MMeeggyyeeii  kköözzggyyûûllééss  eellnnöökkee  sskk..
DDrr..  ZZssééddeennyyii  IImmrree  MMeeggyyeeii  ffõõjjeeggyyzzõõ  sskk..

Tisztelt olvasó!
Amennyiben úgy érzi, közérdeklõdésre számot tar-

tó 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

véleményüket írják meg a v5studio@t-online.hu e-

mail címre, vagy mondják el a +36-309-016-194-es tele-

fonon. 

TTiisszztteelleetttteell::  KKaallmmáárr  GGyyöörrggyy  sszzeerrkkeesszzttõõ



Ügyfeleim, az Új Terv Kft. (képviseli: János Levente) és dr.
Sárosi Péter, együttes kérelmet nyújtottak be a T. Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete részére, melyben kérték, hogy
a dr. Sárosi Péter által az Önkormányzattól megvásárolt
Badacsonytomaj 2488/1. hrsz-ú ingatlan vételárának meg-
fizetésére a szerzõdésben meghatározott 2010. május 31.
napjában meghatározott határidõt meghosszabbítani szí-
veskedjék. 

A kérelem indokául elõadták, hogy az ingatlanon tervezett
beruházás elõkészítése, megvalósítása jelentõs, elõre nem lát-
ható akadályokba ütközik, melyek leküldése huzamosabb
idõt és jelentõs többletköltséget igényel. A kérelmet János Le-
vente úr és én, mint dr. Sárosi Péter jogi képviselõje sze-
mélyesen is indokoltuk a Képviselõ-testület 2010. május 27-i
ülésén. Bebizonyítottuk, hogy a beruházás megvalósítása ér-
dekében jelentõs erõfeszítéseket teszünk, amelyek eredmé-
nyeképpen az építkezés talán már ebben a naptári évben
megkezdõdhet. Elõadtuk, hogy a fizetési haladék a banki fi-
nanszírozás szakaszossága miatt is lényeges lenne, mivel a
bank a beruházáshoz nyújtott hitelt csak konkrét, megvalósí-
tott lépések alapján, részletekben folyósítja.

A testületi ülésen körvonalazódni látszott egy kompromisz-
szumos megoldás, amely szerint ezév november 30-ig fizetési
haladékot kapunk. Azideig elfogadásra kerülhet az új szabá-
lyozási terv, amely az építési engedély alapja és a költségvetési
éven is belül maradunk, amely szempont a képviselõk
számára volt különösen - és érthetõen - fontos. A javaslatról
történõ határozathozatalt megelõzõen azonban felállt és szót
kapott egy számunkra ismeretlen ember, aki az ingatlanok
adásvételével és a beruházással kapcsolatban nyilvánult meg.
Elõadásában tárgyi tévedéseket és mások lejáratására
irányuló, hamis állításokat kevert tényszerû adatokkal. Sajná-
latos módon, az ülés során már nem kaptunk lehetõséget arra,
hogy az elhangzottakra reagáljunk, így a hozzászólás
alkalmassá vált arra, hogy a testület hangulatát megfordítsa,
amelynek eredményeképpen a kérelmünket elutasították..

Ennek következtében feltétlenül szükségesnek érzem,
hogy az általam nem ismert hozzászóló állításaira legalább
most, ezúton reagáljak.

1. Az ingatlanok adásvételét megelõzte azok mentesítése a
korábbi per terheitõl. Ezt ügyfeleim végezték el, megegyezve
a pert kezdeményezõkkel úgy, hogy dr. Sárosi Péter 22 millió
forintot teljesített részükre, egy õt megilletõ követelés
engedményezésével. 

2. A badacsonytomaji 2488/2. és a 248861. hrsz-ú ingatla-
nokon a beruházók jelentõs értékû kereskedelmi és szolgál-
tató komplexum megvalósítását tervezték a kezdetektõl fogva.
A beruházási programot az osztrák ERSTE Bank megvizs-
gálta és úgy ítélte meg, hogy az hitelezésre alkalmas. Az aláírt
hitelszerzõdés hitelezési keretszerzõdés, amely a teljes beru-
házás, beleértve a tervezést, az engedélyezést és a kivitelezést
is, finanszírozására szolgál. A bank az ingatlanokra bejegyzett
jelzálogjogon kívül - elsõdleges biztosítékként - kikötötte dr.
Sárosi Péter és János Levente teljes személyes kezességét is,
amelyet a nevezett személyek egy általuk kiállított váltóval is
alátámasztottak. Szó sincs tehát arról, hogy ezeket a hitele-
zéskor nagyrészt beépítésre alkalmatlan területeket a bank
olyan magasra értékelte, hogy azokat mintegy 1,5 millió Euro
összegû hitel nyújtására fedezetkén alkalmasaknak találta. A
bankkal kötött megállapodás alapján egyébként a hitelösszeg
csak a beruházás elõrehaladtával, szakaszonként hívható le.
Ezideig a teljes keretösszegnek csak a töredéke került felhasz-
nálásra.

3. Az ismeretlen úriember nyilvánvalóan a beruházók tisz-
tességének csorbítása céljából megengedte magának azt az ál-
lítást, hogy "eszük ágában sincs a munkát megkezdeni." 

Ez nyilvánvalóan hazugság.
Ez az ember egyébként úgy tette ezt az állítást, hogy elõtte

végighallgatta beszámolónkat arról, hogy milyen nehézsége-
ket kellett leküzdenünk a terület régészeti védettségével, a
Nemzeti Park elõírásaival, a szabályozási terv módosításával,
a közúti csomópont kialakításával, stb. kapcsolatban. Ezeket -
rajta kívül - valószínûleg minden jelenlévõ megértette.

Éppen ezért volt váratlan a Képviselõtestület elutasító döntése.
Utólag jutott tudomásomra, hogy a felszólalót állítólag po-

litikai ambíciók fûtik, így a beruházásunk, a kereskedelmi
központ felépítése elleni támadását is ez indokolta. Sajnálom,
hogy a munkánk a politikai konfliktusok területére sodródott.

Tisztelt Polgármester Úr!
Arra kérem Önt, hogy szíveskedjék jelen levelem a Kép-

viselõ-testület tagjaival mielõbb ismertetni. Egyidejûleg fel-
hatalmazom arra, hogy levelemet belátása szerint nyilvános-
ságra hozza, vagy bármely módon közzétegye. Egyidejûleg
felajánlom, hogy a következõ képviselõtestületi ülésen, igény
esetén részletes tájékoztatást nyújtok az eddig elvégzett mun-
káról és pontról pontra cáfolom a felületes és rosszindulatú
hozzászólásban kifejtetteket.

Bízva a további eredményes együttmûködésben, maradok
tisztelettel: ddrr..  BBeesssseennyyeeii  TTiibboorr  üüggyyvvéédd

Ugyan korábban eldöntöttem, hogy nem kívánok reagálni
semmiféle gusztustalan, a valóságos helyzetet nem ismerõ
"heccelõdésre", ami ennek az "európai színvonalú" válasz-
tási kampánynak sajnos a részévé vált. 

Azonban az a megnyilvánulás, ami Kárpáti Lajos Úr

szájából elhangzott arra késztetett, hogy reagáljak. Nemcsak

azért teszem ezt, mert várják is az emberek, hanem azért is,

mert nem csak a személyemrõl, hanem a Képviselõ-testület

tagjairól, azok becsületérõl, tisztességérõl van szó, hiszen az

elhangzott mondatokat Kárpáti Úr szájába adó érdekcso-

port, mintegy bûnözõ társaságot, úgy állította be a választott

Képviselõ-testületet. Azért írom, hogy "Kárpáti Lajos Úr szá-

jából elhangzottak", mert meggyõzõdésem, hogy ezek nem a

saját gondolatai. Mondom ezt azért, mert mostani tudásom

szerint az egyik "fõ támogatója" lépten-nyomon azt hangoz-

tatja a városban, hogy az elmondott szövegnek õ a szerzõje,

másrészt, mert Kárpáti Úrnak szerintem fogalma sincs arról,

hogy mit akarnak a badacsonytomaji lakosok. Legfeljebb azt

tudhatja, hogy mit akarnak a "királycsináló" érdekcsoportok,

akik még nagyobb szeletet szeretnének harapni a "tortából".

Szerintem persze valójában azt sem tudja, tudhatja, mert ab-

ba meg nem avatják be, mert akkor valószínûleg az Õ gyom-

ra is megfordulna. Kárpáti Úr messzirõl érkezett, nem is-

merjük igazából, de Õ sem ismerhet bennünket. Ennek elle-

nére amerre jár, próbál lejáratni engem, a Képviselõ-testü-

letet, próbálja elvitatni a sok-sok jószándékú ember közös

munkájával elért eredményeket. Mindenféle gazembernek

állítanak be embereket, divatos pesti szavakat használva

mérgezik meg a településünk életét. A badacsonytomajiak

ismernek engem, bennünket, itt élünk köztük évtizedek óta,

a badacsonytomajiak választottak bennünket képviselõvé,

segítettek, jószándékúlag bíráltak bennünket... majd õk a

választáskor megítélik a munkámat, munkánkat. Ha nem

felelt meg a teljesítményünk, tõlük elfogadom. A nekünk

több tízmilliós munkákat végzõktõl, az önkormányzat tá-

mogatását rendre igénybe vevõktõl, az önkormányzat em-

lõjén évekig gyarapodóktól viszont nem. Érdekes dolgokat

én is tudnék mondani a háttérben meghúzódó urakról... de

nem teszem. Nem is tudok ilyen lenni! Abban bízom, hogy a

viselkedésüket a józanul gondolkodó emberek úgyis minõsítik! 

De attól, hogy nem vagyok bosszúálló típus még nem ha-

gyom a magam és a Képviselõ-testület munkájának jó szán-

dékát megkérdõjelezni! 

A "SPAR" telekkel kapcsolatban mirõl is van szó? Arról,

hogy 2003-ban nyílt lehetõség annak a jogos igénynek a tel-

jesítésére, hogy az érintett területen bevásárló központ épí-

tésére kerüljön sor. Az akkori - tehát nem a jelenlegi- Kép-

viselõ-testület hozott döntést arról, hogy kezdjük el az ingat-

lan beruházásra való alkalmassá tételét. Még egyszer mon-

dom 2003-ban! Nem kívánom részletezni azokat a körül-

ményeket, nehézségeket, amelyek a döntés meghozatalától

kezdve a mai napig rendezésre várnak, hiszen az elõkészítés

teljes folyamata 14 alkalommal nyilvános testületi ülésen

zajlott, az ügyintézés során keletkezett irattömeg súlya pedig

meghaladja a 10 kg-ot. Azért nem részletezem, mert az ira-

tok nyilvánosak, bárki, bármikor megtekintheti, elolvashatja.

Kérem azonban, hogy az elejétõl a végéig tekintse át az ér-

deklõdõ, hiszen valós képet akkor kaphat az ügyrõl. A kifo-

gásolt döntést - ingatlan eladás- 2007-ben hozta meg a Kép-

viselõ-testület, kellõ megfontolás után. A döntés meghoza-

talától a legutóbbi testületi ülésig 3 év telt el. Sem a döntés

meghozatalakor, sem pedig azt követõen -a Testületen kívül-

senki nem érezte "fontosnak" a badacsonytomajiak érdekét,

senki nem kezdeményezte a döntés felülvizsgálatát, és senki

nem vágta a Képviselõ-testület arcába, hogy bûncselekményt

követett el. Sõt gyakran kérdezik ma is az utcán az emberek:

mikor épülhet meg a bevásárlóközpont?

Álláspontom szerint egyrészt azért, mert azok a bada-

csonytomaji lakosok, akik évtizedek óta a településen élnek

személyesen is megtapasztalták, hogy nagyon "bonyolult" te-

lepülés vagyunk, ahol akár csak egy garázs megépítése is

rendkívül hosszadalmas eljárás lefolytatása után lehetséges,

hiszen a Nemzeti Park területén vagyunk, ráadásul a bevá-

sárló központ céljára szánt terület "fokozottan védett régé-

szeti lelõhely" jogállással is bír. 

Másrészt, véleményem szerint azért nem történt sem-

miféle észrevétel az eladás miatt, mert a "közösség érdekei-

nek védelmétõl" áthatott érdekcsoportok nem foglalkoztak

az üggyel, várták a választási idõszakot, aminek részeként

"elõhúzhatják" a témát, mint valami ügyet. Ismerve az Ura-

kat, meggyõzõdésem, hogy most sem -mint, ahogy eddig

sem- a közérdek vezérli õket, hanem valami egészen más!

Sokszor gondolkodtam azon, hogy az elõttem mûködõ

Polgármester ugyan miért nem bonyolódott bele jóformán

semmiféle fejlesztési munkába? Talán azért nem, mert

tudta, hogy minden intézkedésébe "bele lehet kötni". Ha

nem történik semmi, akkor nincs érdeksérelem, nincs vesze-

kedés! Mi nem ezt az utat jártuk, hanem az emberek gondo-

latai, észrevételei, akarata alapján (megválasztásom elõtt

mindhárom településrészen 2-2 információgyûjtõ megbe-

szélést és 2 lakossági fórumot tartottam, e-mailben kértem

javaslatokat, ezek alapján állt össze a választási program,

melyet a vélemények alapján folyamatosan finomítottunk)

erõteljes fejlesztési csomagot hajtunk-hajtottunk végre, mely-

nek része a bevásárlócentrum is. 

A Képviselõ-testület legutóbbi ülésén Kárpáti Úr szájából

elhangzottak sajnálatos módon azonban csak a jelenlegi tes-

tület becsmérlésére, elbizonytalanítására, valamint a befek-

tetõ elriasztására szolgáltak, úgy hogy a viszontválasz lehetõ-

ségét nem adta meg, mivel a szöveg felolvasása után a ülésrõl

eltávozott. A bevásárlóközpont megvalósítása álláspontom

szerint igenis a badacsonytomaji lakosság valós igénye. Sze-

rencsére a befektetõ nem riadt vissza, a történtek ellenére is

meg kívánja építeni a centrumot. Kár akkor érné a települé-

sünket, ha a projekt a politikai csatározás miatt meghiúsulna!

A Képviselõ-testület nevében e helyütt is visszautasítom a

felszínes ismereteken alapuló elhangzottakat, mivel a Kép-

viselõ-testület munkáját lelkiismeretesen, a település érdeké-

ben végzi! Ehhez kérem a jövõben is a jóérzésû badacsony-

tomajiak támogatását! KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr

Tisztelt Polgármester Úr! Vádaskodás helyett…

A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj 
Számviteli beszámoló
Eredmény levezetés (adatok ezer Ft-ban): Az összes

közhasznú tevékenység bevétele: 1.573; Pénzügyileg

rendezett bevételek: 1.573; Közhasznú célú mûködési

támogatás: 1.108; helyi önkormányzatnál: 220; egyéb: 888.

Pályázati úton elnyert támogatás: 220; Tagdíjból származó

bevétel: 46; Egyéb bevétel: 199; Tényleges pénzbevételek:

1.573. Közhasznú tevékenység ráfordításai: 1.431; Ráfor-

dításként érvényesíthetõ kiadások 1.431. Tárgyév pénzügyi

eredmény:142; Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi

eredménye: 142. Tárgyévi eredmény:142; Közhasznú

tevékenység tárgyévi eredménye: 142. A beszámoló mérlege

Forgó eszközök: 347; Pénzeszközök: 347; Eszközök aktívák

összesen: 347; Saját tõke: 347; Induló tõke: 205. Tárgyévi

eredmény alaptevékenységbõl:142; (közhasznú tevé-

kenységbõl). Források (passzívák) összesen: 347. A

költségvetési támogatás felhasználása: a kapott SZJA 1 %-a,

192.226. Ft támogatást a Polgárõr Egyesület Bada-

csonytomaj mûködési kiadásaira, eszközbeszerzésre,

rendezvények, illetve pályázati önrész céljaira fordította. Az

Egyesület más költségvetési támogatást nem kapott. A

Polgárõr Egyesület Badacsonytomajnak vagyona nincs.

Polgárõr Egyesület Badacsonytomajnak cél szerinti juttatása

nem volt. A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj a helyi

önkormányzattól 220.000,- Ft, Hajdúhadház Város

Önkormányzatától 50.000,- Ft, NCA-tól 220.000,- Ft,

mûködési bevételi támogatásban részesült. Az Egyesület a

Badacsonytomajért Közalapítványtól 100.000,- Ft támo-

gatásban részesült, amely a lízingelt terepjáró személy-

gépkocsi törlesztõ részleteinek fizetésére lett felhasználva. A

Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj tisztségviselõi tevé-

kenységüket térítésmentesen végzik. 

Az Egyesület közhasznú tevékenysége: A bûncselekmé-

nyek megelõzése, a bûnelkövetési alkalmak csökkentése. Az

ön- és vagyonvédelmi tevékenység népszerûsítése. A la-

kosság biztonságérzetének növelése. A fentiek érdekében a

közrend és közbiztonság erõsítését célzó figyelõ-jelzõ

szolgálat ellátása a település közigazgatási területén. A

rendõri szervek tevékenységének segítése. 

A kapott támogatások elõsegítették a Polgárõr Egyesület

Badacsonytomaj mûködésének kiadásait, felszerelésének

eszközfejlesztését, tevékenysége hatékonyságának és mobi-

litásának fokozását. A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj a

fentiek alapján eredményesen teljesítette az Alapszabályban

rögzített feladatait a bûnmegelõzés és a lakosság bizton-

ságérzetének növelése érdekében.
MMóórroocczz  IIssttvváánn  eellnnöökk

Közhasznúsági jelentés



A 2010. esztendõben a június 12-13.-i hétvégén rendezte
meg a Magyar Szörf Bajnokság 5. fordulóját a Badacsony-
tomaji Szörfklub és a Magyar Szörf Szövetség együttes
erõvel, az egyik legszebb tanúhegyünk lába elõtt.

Az idõjárás kedvében járt a versenyzõknek és a szép

számú szurkolóseregnek egyaránt, ragyogó napsütés és 2-

5 bft nagyságú szél kíséretében az összes tervezett futam

4+3 bontásban lezajlott, miden idõk legklasszabb Vulkán

Kupáján. A versenyre rekord számú 33 + 1 nevezés

érkezett, a verseny után pedig elkönyvelhettük, hogy a

változatosság gyönyörködtet -szombaton déli, vasárnap

északi szélben zajlott a verseny. A +1 versenyzõ Horányi-

Névy András lenyûgözõ Freestyle bemutatót tartott.

A papírforma mindegyik osztályban érvényesült, az e-

sélyesek nem remegtek meg és simán hozták az elsõ he-

lyet: az olimpiai osztályban Cholnoky Sára és Gádorfalvi

Áron, a Raceboradban Utassy Lodi, a Raceboard junior-

ban Nikl András, a Formulában dr. Molnár Ákos, a Sport-

osztályban pedig a hazai pályán versenyzõ Bóna Péter.

Köszönetünket fejezzük ki, hogy a Sika Vulkán Kupa

megrendezéséhez különösen hozzájárultak: Sika Hun-

gária Kft., FHB Bank, Badacsonytomaj Önkormány-

zata, Borbarátok Étterem, Badacsonytomaji Szörf-klub,

Magyar Szörf Akadémia, Magyar Szörf Szövetség, BIC

Windsurfing, windsurfing.hu, Szeremley Pincészet,

SharePoint, RealCom, Laposa Pincészet, Sárossi Fogá-

szat, badacsony.hu     Jó szelet!

KKrruucchhiinnaa  KKáárroollyy,,  UUttaassssyy  LLooddii,,  NNaaggyy  BBeennccee

Török Zoltán, Vezetõedzõ:   - A sok bizonytalanság köze-
pette erõs két hét késéssel kezdtük meg a felkészülést,
egy teljesen átalakított csapattal.

A felkészülést nehezítette a pályák használhatatlansá-

ga, illetve, hogy nem tudtunk megfelelõ edzõpartnert ta-

lálni magunknak. Megpróbáltam támadó futballt kiala-

kítani a csapatnak, amit három hét után be kellett látnom

nem fog menni, mivel a védelmünk alapjában véve lassú

és erõben nem tudtunk erre felkészülni, de leginkább

szélsõ középpályásaink hiánya okozott gondot. Ez rá is

nyomta az egész szezonra a bélyegét. Kialakítottunk ma-

gunknak egy játékstílust, ami nem szép, de arra feltétle-

nül alkalmas volt a keret, ezzel együtt persze hasznosabb

is lehetett volna, ha a helyzeteinket jobban kihasználjuk.

Csapatom tudásához és felkészültségéhez képest jól

kezdett, figyelmet fektettem arra, hogy  jó hangulatú

munka legyen, ezáltal lehet azt mondani, hogy kevesen

voltunk, de tudtunk egymásért küzdeni. Tisztában vol-

tam vele, hogy vannak olyan játékosok, akik alacsonyabb

osztályból vagy hosszú kihagyás után tértek vissza, õket

nem lehetett úgy terhelni, ahogy azt a csapat érdeke meg-

kívánta, de a meccsek már nem errõl szóltak. Hiszen be-

következett egy sérüléshullám ezeknél a játékosoknál.

Volt olyan mérkõzés amikor ifjúsági játékost kellett a kez-

dõcsapatba játszatni, úgy elfogytunk. Végeredményben

elégedett vagyok az elért eredménnyel, óhatatlan ha egy

csapatnál az egyesületnél gondok vannak, az átragad a

játékosokra is. 

Lukács László, SE elnök: - Decemberben, mikor átvet-

tem a csapatot nagy fába vágtam a fejszém. Januárban

szembesültem a hiányosságokkal. A játékosokkal meg-

állapodtunk, hogy vállalják a tavaszi szezont. A szpon-

zortól kaptunk két részletben pénzt, hogy kifizessük a já-

tékosok fennálló járandóságát. A további támogatások el-

maradtak, ezek után az Önkormányzat támogatására

szorultunk, amibõl kifizettük Budai Tibornak 600.000

forintot és közmûvekre 400.000 forintot. A többi tartozást

vittük magunkkal. Késõn tisztázódtak le azok a dolgok,

hogy tudjuk-e vállalni az NB III-at. Sok játékos elment,

olyanok akik kölcsön szerzõdéssel voltak nálunk, így egy

meggyengült kerettel kezdtünk, de becsülettel és ered-

ményesen végigcsináltuk. Sajnos néhány meccsen elpár-

tolt a szerencse és a játékvezetõi tevékenységgel is akadtak

gondjaink. Néhány meccsen úgy láttam, hogy kimarad-

tak a helyzeteink, a játékosok sok ziccert hibáztak, ezért

sok pont elhullott. Csapatunk a bajnokság végére össze-

szedte magát és így a tízedik helyen végeztünk azonos

pontszámmal a nyolcadikkal. Egy figyelmetlenség miatt

levontak tõlünk három pontot, ha ez megvan, akkor biz-

tos nyolcadikak vagyunk, és ugyanúgy végzünk mint a

jobb képességû õszi csapattal. Úgy érzem egyesületünk

vezetõinek, játékosainak nincs szégyenkezni valója, mert

becsülettel végigjátszották a szezont. Utánpótlás

csapataink kiálltak a mérkõzésekre, ha nem is a legjobb

eredményeket hozták, de U-16-os csapatunk 13-15 év kö-

zöttiekkel játszott, így komoly eredményeket nem is vár-

hattunk tõlük a 16-17 évesek ellen. Az U-19-es csapat

állandó létszámhiánnyal küzdött, sajnos Badacsonyto-

majról elfogytak azok a fiatalok akik itt fociztak, így a kör-

nyezõ településekrõl szereztünk játékosokat. Nagyon sok

munkát kellet elvégeznem, hiszen a mészpor beszer-

zésétõl a bizottsági ülésekig, az utánpótlás csapatok kísé-

résén át nekem kellet elvégezni a feladatokat. Ezek miatt

és a családomban történt tragédia miatt is figyelmem elte-

relõdött a körlevelekben lévõ tájékoztatásról, ezért öt sár-

ga lappal játszott egy játékosunk a Mosonmagyaróvár el-

leni gyõztes meccsen. A fegyelmi bizottság így elvette a

három pontot a csapattól, ezúton szeretnék bocsánatot

kérni minden Tomaji foci szurkolótól, természetes, hogy

ebben az esetben a felelõsséget magamra vállalom. Sze-

retném megköszönni támogatóinknak, hogy végig kiáll-

tak mellettünk, hiszen nélkülük nem sikerült volna meg-

valósítani a tavaszi szezont. Megköszönöm szurkolóink-

nak, hogy látogatták a mérkõzéseinket, támogatva ezzel

az együttest. A további feladataink között szerepel el-

dönteni, hogy milyen bajnokságban indulunk, de jelen

anyagi körülmények között nem tudjuk vállalni a har-

madosztályt. Amennyiben lenne olyan szponzor, aki eze-

ket a költségeket fel tudja vállalni, a csapat kész az NB-s

szereplésre. Ha ezt nem sikerül megvalósítani, a megyei

bajnokságra kell nevezni, ebben az esetben a csapatot

elhagynák a játékosok, hiszen kisebb költségvetéssel kell

gazdálkodni, ebbõl következik, hogy a vidéki  játékosok

költségtérítését nem tudjuk kifizetni. Tárgyalásokat foly-

tatunk a TIAC-Honvéd vezetõivel egymás segítése cél-

jából, így fenntartható lenne térségünkben az NB III-as

tagság, amelyet Badacsonytomaj képviselne továbbra is.

Sürget minket az idõ, mert ebben a hónapban le kell adni

a nevezéseket a Bakony csoportba. Ebben az esetben az

elnökség nem dönthet, közgyûlést kell összehívni, ahol

az önkormányzat és az SE tagsága dönt arról, hogy me-

lyik utat válasszuk. A fejleményekrõl tájékoztatni fogjuk

szurkolóinkat. Kérem, hogy a jövõben is segítség a mun-

kánkat, hiszen csak így tudunk elõrelépni. Kellemes nya-

ralást és jó foci VB nézést mindenkinek. TTaappoollccaaii  GGáábboorr

Elégedett vezetõedzõ és elnök
A szülõk kezdeményezésével 2010. márciusában mega-
lakult a Manó Klub, a Városi Mûvelõdési Központ és
Könyvtár keretein belül. 

Az anyukák 3 év alatti gyermekeikkel együtt minden

pénteken 10.00 órától találkoznak a Városi Közösségi

Házban. A közös tapasztalatcserén kívül, április 2-ig,

páros héten lehetõségük volt Ringató foglalkozásra,

Rompos Patrícia, a Járdányi Pál Zeneiskola tanárnõjének

vezetésével. Sajnos a Ringató foglalkozást a tanárnõ

egészségi állapota miatt szüneteltetni kellett, de remé-

nyeink szerint szeptembertõl a gyerekek és szüleik újra

élvezhetik a zenés-verses foglalkozásokat. 

Páratlan heteken a szülõk szakemberek elõadásait

hallgathatták meg. Ezen belül Peti Gézától a Gyermekek

beszédfejlõdésérõl szerezhettek ismereteket, majd Ko-

vácsné Mozsolics Melinda, a tapolcai Nevelési Taná-

csadó pszichológusa tartott elõadást a kisgyermekek

pszichés fejlõdésérõl. Áprilisban Dr. Sövényházi Ilona

gyermekorvos a homeopátiás orvoslás titkaiba avatta be

az érdeklõdõket. Májusban Rajzó Ildikó klasszikus balett

és táncmûvész ismertette a szülõket abban a kér-

déskörben, hogy mit is mozogjon a gyermek.

Május végén Horváth Andrea a Nagycsaládosok Or-

szágos Szövetségéhez való csatlakozás elõnyeit mutatta

be a több gyermeket nevelõ szülõk számára.

A tapolcai Dr. Padló Szõnyegház felajánlásának kö-

szönhetõen a gyerekek a foglalkozásokat és az elõadások

ideje alatti játékot egy 4mx4m-es padlószõnyegen élvez-

hetik! Felajánlásukat és támogatásukat ezúton is

köszönjük! KKiissss  IIllddiikkóó

Manó Klub

Sika Vulkán Kupa

Badacsonyban, a PEAC Szõlészeti és Borászati Kutató-
intézetében május 28-án délután került sor Badacsony-
tomaj Város 2010. évi borának kiválasztására. 

A Képviselõ-testület tagjai mellett civil személyeket is

bevontak az elbírálásba, akik örömmel tettek eleget a fel-

kérésnek. A feladat

nem volt egyszerû,

hiszen az e nap dé-

lelõttjén zajló Bada-

csonyi Hegyközségi

Borverseny és a VII.

Kéknyelû Borver-

seny 13 aranyérmes

bora közül kellett

kiválasztani a nyer-

test. A legtöbb sza-

vazatot a Sipos Bor-

ház 2008. évi félédes

Szürkebarátja kap-

ta. Dr. Sipos Balázs

Tihamér május 29-

én, a Város- és Gyer-

meknapi rendezvény

ünnepi programja

keretében vehette át

a nyertesnek járó

díszserleget, a kö-

zönség soraiban pe-

dig kínálásra került

a finom nedû. 

TTóótthhnnéé  SSááffáárr  
ZZssuuzzssaannnnaa

A Város Bora

Fotó: Kiss 

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár 



A Szent Antal kápolna balesetveszélyes lépcsõjét két

badacsonyörsi lakos áldozatos munkájával sikerült ki-

javítani, mely így ismét biztonságos megközelítést tesz

lehetõvé a hívõknek és a kirándulóknak egyaránt.

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket Németh

Gábornak és Visi Bálintnak a közösségért tett fárado-

zásaiért. SSiimmoonnnnéé  VV..  EErrzzsséébbeett

Újabb „kis” lépés

Azok a BÖÉE tagok, akik a badacsonyörsi strandra

kedvezménnyel szeretnének belépni, kérjük, hogy

érvényesítsék Badacsonyörsi Érdek-védelmi Egyesületi

tagságukat. Banki átutalással a 72800030-15304661

BÖÉE bankszámlaszámra, vagy személyesen a Bada-

csonytomaji Takarékszövetkezetben, illetve a Füredi út

58. szám alatt hétköznap az esti órákban, vasárnap 8-10

óra között.                     KKaarrááccssoonnyynnéé  IIllii  ggaazzddaassáággii  ffeelleellõõss

Strandbelépõ

A Nõk a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji cso-
portja ismét jó példát mutatott a közösségi élet erõ-
sítésére, a hölgyek a férfiakat is beszervezve kellemes
programon vettek részt.

Õsszel a Balatont kerültük meg kerékpárral, a 225

km távot 3 nap alatt tettük meg. A 21 fõs csapat nagyon

jól érezte magát és akkor elhatároztuk, hogy tavasszal a

Fertõ tó lesz a cél.

Májusban a fõ szervezõnk Verczné Gyöngyi kétna-

pos kirándulást szervezett, kibõvített létszámmal.

Hegykõre érkeztünk péntek délután, ahol kellemes

welness fogadott bennünket. Másnap reggel a kiadós

reggeli után nekivágtunk a „nehezebb” szakasznak,

ami tele volt emelkedõvel (vajon miért van az, hogy

majdnem mindig emelkedõre kell felmenni a kerék-

párosnak?). Egy kisebb kitérõvel délután 85 km meg-

tétele után megérkeztünk Golsba, a szállásunkra. Ezen

a településen meglátogattunk egy borosgazdát, akinek

a badacsonyi hegyen is van szõlõje. Bemutatta a há-

romszintes szõlõ feldolgozót és palackozót, ezt köve-

tõen egy nagyon kellemes borkóstolón vettünk részt.

Másnap ragyogó napsütésben keltünk útra a hát-

ralévõ 65 km-es szakasz megtételére. Az Osztrák terü-

leten szépen gondozott szõlõtáblák és  nádas  között

haladtunk, ezen a napon nem volt emelkedõ, csak sík

terület. A szõlõkultúra érdekességeit is felfedezhettük a

tó partján. Gyönyörködhettünk a sok vadlibában és

egyéb vízimadarakban.

Az utolsó szakaszt az tette szebbé, hogy ismét Ma-

gyarország területére értünk.

Az est-ebédet ismét Hegykõn fogyasztottuk el, amit

követõen Gyöngyi kiosztotta a résztvevõknek a túra tel-

jesítését igazoló okleveleket.

Mindannyian nagyon szép élményekkel tértünk ha-

za, várjuk a következõ túra lehetõséget.
SSaallll  CCssaabbaa

Két keréken

A negyedik éve tartó kapcsolatot erõsítette az a talál-
kozó, melynek során a Badacsonytomaji Nyugdíjasok
Egyesületének meghívására, a körmendi nyugdíjasok
népes csapata június 8-án településünkre érkezett.

A Körmendi Nyugdíjas Egyesülettel, valamint a kör-

mendi Önkormányzat vezetõivel közel négy éves kap-

csolatot ápol az Önkormányzat és a Badacsonytomaji

Nyugdíjas Egyesület, melyet évente egy-egy kölcsönös

látogatással erõsíti a két egyesület. Az összejöveteleken

az idõseken kívül általában a két Önkormányzat ve-

zetõi és az általuk delegált személyek is részt vesznek.

Az elmúlt évben a körmendi Egyesület látta vendégül a

Badacsonytomaji nyugdíjasokat, õrségi kirándulással és

kedves vendéglátással színesítve a találkozást.

Ez évben a meghívást a badacsonytomaji Egyesület

teljesítette. A közel 320 fõs körmendi egyesület 54 fõvel

érkezett a településünkre. Ez évben a körmendi Önkor-

mányzat Polgármestere országgyûlési képviselõi elfog-

laltsága miatt nem tudta elkísérni a csoportot.

Elsõként Krisztin N. László polgármester köszön-

tötte, majd Flamis Mihály a Badacsonytomaji Egyesü-

let elnöke, mint házigazda üdvözölte a megjelenteket.

Finom reggeli és kötetlen beszélgetés után a népes cso-

port a badacsonytomaji nyugdíjasok kíséretében autó-

buszra szállt és a badacsonyörsi Varga Kft. támogatá-

sával jó hangulatú üzemlátogatáson és borkóstolón vett

részt. A borkóstoló után az Önkormányzat meg-

hívására balatoni hajókiránduláson, majd az Egry mú-

zeumban tárlatlátogatáson vettek részt. Befejezésül a

helyi Nyugdíjas Egyesület asszonyai és Tímár József

szakács közremûködésével, finom vacsorával vendé-

gelték meg a népes küldöttséget. A jó borok, sütemé-

nyek és Stankovics György által szolgáltatott vidám ze-

ne után kialakult jó hangulatnak késõ este a körmendi

elnök erélyes hangú felszólítása vetett véget.

Az egyesületek több éves találkozása számtalan ba-

rátságot és ismeretséget eredményezett. Természetesen

kevesebb szerepet kap ez esetben a jövõ, inkább a múlt

emlékeinek felelevenítése, a féltve õrzött fotók kölcsö-

nös bemutatása a fõ téma, mely idõs embereknél érthe-

tõ. Nem utolsó sorban lényeges, a múlt sok gondja baja

után egy könnyed kikapcsolódás és ami a mai idõkben

olyan ritka: a gondtalan jókedv.

Köszönet illeti az Önkormányzat, a Menü Bt, a Var-

ga Kft. és nem utolsó sorban a Bahart Zrt. vezetõit és

dolgozóit az önzetlen támogatásért. Természetesen

nem szabad elfelejteni a Badacsonytomaji Nyugdíjasok

Egyesületének asszonyait sem, akik már egy hónappal

a találkozás elõtt szervezték és elõkészítették, valamint

sok-sok munkával biztosították a találkozó sikerét. Ez a

találkozó kívülrõl csak egy nap, de az Egyesület tagjai

részérõl az önzetlen összetartozás, a segítõ készség szép

példája. Köszönet érte! FFllaammiiss  MMiihháállyy  eellnnöökk

Nyugdíjasok találkozója

Badacsonytomajon az általános iskolában, 1965-ben
végzett diákok 45. évfordulóját szerveztük meg.

Abból az épületbõl, ahol az 55 diák végzett, lakások

kerültek kialakításra, a jelenlegi iskola meg felújítás

alatt van, ezért a Víg Bacchus étteremben volt a találko-

zó. Több diák az eltelt 40-45 évben nem találkozott tár-

saival, nagy meglepetés volt a régi ismerõsök láttán. Vol-

tak, akiket nem ismertünk meg. A kellemes környezet-

ben tartott találkozóra 32 volt diák jött el, sajnos 14-en

már nem is lehettek köztünk. Szomorú szívvel emlé-

keztünk meg róluk. A találkozón két tanárunk, Csala

Ilona alsó tagozatos és Zanyi Károlyné felsõs nevelõnk

vett részt, köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétükkel.

Érdekes volt hallgatni, kit hova vetett a sors és mi tör-

tént vele. Bemutatkozások után vidám visszaemléke-

zések voltak a régmúlt diák csínytevésekrõl. A sikeres

találkozó végén megállapodtunk, hogy három év múlva

ismét összejövünk.                                              SSaallll  CCssaabbaa

Osztálytalálkozó 45 év után

A város ünnepe

Fotó: Sall 

Fotó: Sall 

Fotó: Deák 

A városnapi ha-
gyományok közé
tartozik a közös-
ségért ténykedõk
megjutalmazása
az ünnepi prog-
ram keretében.
Idén Badacsony-
tomaj Város Ön-
kormányzatának
Képviselõ-testü-

lete, a település érdekében kifejtett munkájáért a Pipitér Kö-
zös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alkalmazotti
Közössége részére a Badacsonytomaj Nevelésügyéért, míg a
Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj részére a Badacsony-
tomaj Közszolgálatáért kitüntetõ címet adományozta. A
kitüntetéseket Nagy Lászlóné óvodavezetõ és Mórocz István
elnök vehette át a polgármestertõl. Nyugdíjba vonulása
alkalmából ünnepélyesen elköszöntek Ferenczy Károlytól, a
Badacsonytomaj Városüzemeltetõ Nonprofit Kft. ügyvezetõ

igazgatójától, elismerve tízéves tevékenységét. A "Város bo-
ra" címet viselõ 2008. évi félédes Szürkebarát termelõje, Dr.
Sipos Balázs Tihamér ugyancsak az ünnepi program ke-
retében vehette át a nyertesnek járó díszserleget. 

Az elmúlt évek során a nagykorúak köszöntése a városnap
legfontosabb részévé vált, s ennek megfelelõen együtt ün-
nepelte a Képviselõ-testület és a közönség a színpadra szó-
lított 24 fiatalt. Jó érzés látni ezeket a fiatalokat - mondta
köszöntõjében Krisztin N. László polgármester - hiszen re-
ményeink szerint õk lesznek azok, akik valamennyiünk jö-
võjérõl gondoskodnak. Biztos vagyok abban, ha munkahe-
lyet, boldogulást találhatnak településünkön, akkor min-
dannyiunk örömére fognak tevékenykedni. 

Az emléklapok átadása és a közös koccintás után ismét a
könnyed szórakozás került elõtérbe, fellépett a NABE helyi
szervezete, majd az általános iskola szülõi munkaközössége.
A helyi együttesek után Aradszky László, késõ este pedig a
Matyi és a Hegedûs produkció egykori hegedûse fokozta a
kiváló hangulatot.                                                           

KKyy

Fotó: Kalmár



Gyászhírek:
Szalkovics Lászlóné sz. Tóth Gizella

(született 1924-ben) 
elhunyt január 23-án Debrecenben

Temetése január 29-én volt Badacsonytomajon
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gabeschitz János 
(született 1928-ban) elhunyt április 30-án

Nyugodjanak békében!

1910. május 6. Bakonytamásiban látta meg a napvilágot,
evangélikus papi család hetedik gyermekeként. Az elemi
iskolát szülõfalujában, a középiskolát a Tatai Kegyesrendi
Gimnáziumban, a Pápai Református Kollégiumban és a
Szarvasi Evangélikus Kollégiumban végezte.
1931. A Soproni Evangélikus Teológián tanult tovább.
1932. Otthagyja az iskolát és gyalogszerrel bekalandozza

Nyugat-Európát.
1933. Hazatérve, grafológus irodát nyit Kõszegen.
1933 õszén a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem hallgatója.
1934. Novellája jelenik meg a Budapesti Hírlapban, amely-

nek sikerén felbuzdulva „elmegy Pestre” írónak.
1936-38. Társszerkesztõje a Kelet Népe c. folyóiratnak.
1939. Textilgyári tisztviselõ.
1941. Papír- és könyvkereskedõ, illetve könyvkölcsönzõ és 

kiadó Budán.
1944. Szõts István rendezõvel - mint forgatókönyv író - fil-

met forgat Szigligeten. Ennek kapcsán kerül a bada-
csonyi Rodostó turistaházba, ahol megismerkedik le-
endõ feleségével, aki gondnoka és szakácsnõje a ven-
déglõnek.

1944. december 6. Tördemicen házasságot köt Takács Máriával
1945 tavaszán a turistaház gondnoka, a felesége pedig sza-

kácsnõje lesz.
1947. Telket vásárol Badacsonyban, amelyre házat épít.
1947. Megszületik egyetlen gyermeke, Ágota.
1953. Otthagyja a turistaházat és írásaiból él.
1958. Makk Károly Ház a sziklák alatt c. filmje elnyeri a San

Franciskói filmfesztivál nagydíját. A film forgató-
könyvét Tatay Sándor írta saját novellájából.

1961. Megfilmesítik Puskák és galambok címû ifjúsági regé-
nyét is.

1977. Átépítteti badacsonyi házát, ami akkor nyeri el végle-
ges formáját.

1983. Megjelenik tizennyolc kötetesre tervezett életmûsoro-
zatának elsõ kötete.

1991. nyarán kezd betegeskedni. Novemberben a Szigligeti
Alkotóházban lábadozik egy kisebb mûtét után. Itt veti
papírra Látomások c. utolsó írását és innét viszi fel Ági
lánya Budapestre, ahol újból kórházba kerül.

1991. december másodikán halt meg Budapesten.

„Tatay Sándort a Magyar Írószövetség - amelynek elnökségi
tagja és szakosztályelnöke volt - a saját halottjának tekinti”
áll a szövetség gyászjelentésében.

1991. december 14. Tatay Sándort szülõfalujában, Ba-
konytamásiban helyezik örök nyugalomra.

Tatay Sándor fõbb mûvei:
Az eke /regény, 1931/; Jelek a porban /elbeszélések, 1939/; 
Zápor /regény, 1941/; Csipke /elbeszélések, 1942/;
Húshagyókedd /regény, 1943/; Ludas Kata /kisregény,
1943/; Kinizsi Pál /ifjúsági regény, 1955/; Ének a
szõlõhegyrõl /elbeszélések, 1955/; Simeon-ház /regény,
1955/; A második lány /regény, 1956/; Vulkán /kisregény,
1958/; Kenyér és virág /regény, 1959/; Fehér hintó /regény,
1960/; Puskák és galambok /ifjúsági regény, 1960/;
Üvegcsengõ /mese, 1960/; Kelj fel és járj! /novellák, 1960/;
Nyugati kapu /regény, 1962/; Az ítélet napja /regény,
1964/; Bujdosásunk története /ifjúsági regény, 1967/;
Szülõföldem a Bakony /1967/; Diszharmónia /regény,
1968/; A táltos autó /mesék, 1968/; Szerelem szõnyege
/regény, 1970/; Eszter és a fajdkakas /regény, 1971/; Hej,
asszonyok, asszonyok /novellák, 1973/; Meglepetéseim
könyve /emlékezés, 1974/; Lõdörgések kora /emlékezés,
1977/; Lyuk a tetõn /emlékezés, 1980/; Bakonyi krónika
/elbeszélések, 1980/; Palacsinta apróban /novellák, 1986/;
A szezon vége c. könyve a halála után, 1992-ben jelent
meg.

Filmforgatókönyvek:
Ház a sziklák alatt /1952/; Puskák és galambok /1961/

Tatay Sándor kitüntetései:
József Attila-díj /1957, 1961, 1979/
SZOT-díj /1987/
Magyar Népköztársaság Zászlórendje /1980/
Veszprém Megyéért Érdemérem Arany fokozata /1985/
A Magyar Köztársaság Babérkoszorúval Ékesített 
Zászlórendje /1990/
Kossuth-díj /1991/
Badacsonytomaj Díszpolgára /1999/

Jézusnak ezt az igéjét olvasva kétféle élet tárul elénk: a
földi, melyet ezen a világon élünk, és a természetfeletti,
melyet Istentõl kapunk Jézus által: ez nem fog véget érni a
halállal, és el sem veheti tõlünk senki. Így kétféleképpen
viszonyulhatunk a léthez: ha földi életünkhöz ragaszko-
dunk, és azt egyetlen kincsünknek tekintjük, akkor csupán
saját magunkkal, saját dolgainkkal, a szívünkhöz közel álló
emberekkel törõdünk: csigaházunkba zárkózva önmagunk
körül forgunk, aminek következménye elkerülhetetlenül a
halál lesz. Viszont ha hisszük, hogy Istentõl ennél sokkal
mélyebb, igazi életet kaptunk, akkor lesz bátorságunk úgy
élni, hogy ki is érdemeljük ezt az ajándékot, olyannyira,
hogy földi létünket képesek leszünk föláldozni másokért.
Amikor Jézus kimondta ezeket a szavakat, a vértanúságra
gondolt. Nekünk - ahogy minden kereszténynek -, ha kö-
vetni akarjuk a Mestert, és hûek akarunk maradni az evan-
géliumhoz, késznek kell lennünk elveszíteni életünket, vál-
lalva a halált, akár az erõszakos halált is. Így Isten kegyel-
mébõl el fogjuk nyerni az igazi életet. Elsõként Jézus
veszítette el az életét, és megdicsõült formában kapta vissza.
Korábban is figyelmeztetett már, hogy ne féljünk azoktól,
„akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják meg-
ölni”.

Ha figyelmesen olvasod az evangéliumot, látni fogod,
hogy Jézus hatszor tér ide vissza, jelezve, mennyire fontos
téma ez, milyen nagy jelentõséget tulajdonít neki. Veszítsük
el az életünket: Jézusnak ez a biztatása nemcsak meghívás a
vértanúságra, hanem a keresztény élet egyik alaptörvénye is.
Késznek kell lennünk lemondani arról, hogy önmagunkat
tegyük életünk fõ céljává; meg kell tagadnunk önzõ
természetünket. Ha igazi keresztények akarunk lenni, akkor
a lét középpontjába Krisztust kell állítanunk. S mit kér
tõlünk Krisztus? Azt, hogy szeressük a többi embert. Ha
magunkévá tesszük az õ programját, biztosan elveszítjük
önmagunkat és megtaláljuk az életet. Valaki azt gondol-

hatná, hogy ha nem önmagunkért élünk, akkor ez pasz-
szivitást, folytonos lemondást jelent. Pedig nem így van. A
keresztény elkötelezettség nagyon komoly és felelõsségteljes
magatartást kíván meg. Már itt a földön megtapasztalhatjuk,
hogy az élet úgy növekszik bennünk, ha önmagunkat oda-
ajándékozzuk, és szeretetben élünk. Ha egész napunkat
mások szolgálatában töltjük, ha mindennapi - talán egy-
hangú és kemény - munkánkat át tudjuk alakítani a szeretet
megnyilvánulásává, akkor boldogság tölt el, mert érezni fog-
juk, hogy egyre jobban sikerül megvalósítani önmagunkat.
Jézus parancsait követve, melyek mind a szeretetre össz-
pontosítanak, e rövid földi lét után meg fogjuk találni az
örök életet is. Emlékezzünk rá, hogy az utolsó napon Jézus
mi alapján fog megítélni bennünket! Így szól majd a jobbján
állókhoz: „Gyertek, Atyám áldottai (…), mert éhes voltam és
ennem adtatok, (…); idegen voltam és befogadtatok, nem
volt ruhám és felruháztatok (…).” Ahhoz, hogy az el nem
múló életben részesítsen bennünket, kizárólag azt fogja
nézni, hogy szerettük-e a felebarátainkat, s úgy veszi majd,
hogy neki tettük mindazt, amit testvéreinknek tettünk.

Hogyan éljük tehát ezt az igét? Hogyan veszítsük
el életünket már mostantól, hogy meg is találjuk? Úgy, hogy
felkészülünk a nagy napra, a végsõ számadásra, amiért
születtünk. Nézzünk körül és töltsük meg napjainkat a sze-
retet tetteivel! Krisztus elébünk jön gyermekeinkben, fele-
ségünkben, férjünkben, munkatársainkban; azokban, akik-
kel egy párthoz tartozunk, vagy akikkel együtt szórakozunk,
és még sokféle módon. Tegyünk jót mindenkivel! És ne
feledkezzünk meg azokról sem, akikkel a sajtó, a televízió
vagy egyik-másik barátunk megismertet bennünket nap,
mint nap! Erõnkhöz mérten tegyünk valamit mindenkiért!
S ha úgy látszik, hogy már az összes lehetõséget kimerítet-
tük, akkor még imádkozhatunk értük. Csak a szeretet
számít.                       

IIssttvváánn  aattyyaa

100 éve született Tatay Sándor
- Az író életének fontosabb eseményei -

Kalmár LLászló: 
Szépirodalom:

Barber, Lynn: Egy lányról; Barry, Sebastian: Egy

eltitkolt élet; Birtalan Ferenc: Szökõár után is hazatér a

tenger; Csányi Vilmos: Marci, a beszélõ kutya; Fossum,

Karin: Aki fél a farkastól; Majtényi Zoltán: Istennõ

szépséges fia!; Matusz Gyula. A legvidámabb barakktól

Gagyilandig; Mrozek, Slawomir: Abszurd történetek;

Novak, Jan: Eddig megvolnánk; Ortutay Gyula: Napló

3. köt.; Pilcher, Rosamunde: Elmúlt a nyár; Tatay

Sándor: Ház a sziklák alatt; Wallace, Edgar: Csontos

mindent elintéz, Weöres Sándor - Nyisztor Zoltán: Pár-

huzamos napló

Gyermek- és szépirodalom:
Aranysityak; Knudsen, Michelle: Oroszlán a könyvtár-

ban; Nádudvari Anna: József és Jocó; Telegdi Ágnes:

Mesélnek a házi kedvencek

Ismeretterjesztõ irodalom:
Naszádi Kriszta: Párbeszéd az öregséggel; A diktatúra

mosolya; Varga Zoltán: Szinán építész dühösen dobban-

tott; Lõrinczi László: Üzenetek Erdélybe; Birtalan Fe-

renc: Versek regénye; Tulogdi József: Házsongárdi séták

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy a könyvtár

július 5-12 között zárva tart. Elsõ kölcsönzési nap július

12. (hétfõ)

Továbbá július 16 - 26 között zárva tart. Elsõ köl-
csönzési nap július 26. (hétfõ)

SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn  kköönnyyvvttáárrooss

Könyvajánló

Katolikus üüzenet: Aki meg akarja találni életét, elveszíti, aki azonban
elveszíti értem életét, az megtalálja. (Mt 10,39)

A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár a TIOP-1.2.3.
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-
fejlesztése - „Tudásdepo-Express ” címû pályázaton sikere-
sen szerepelt. Az elnyert támogatás összege 4.804.928,- Ft. 

Ebbõl az összegbõl a könyvtár informatikai fejlesztését

kívánjuk megvalósítani. Beszerzésre kerül a régóta szüksé-

ges könyvtári integrációs rendszer, amely a gyorsabb és haté-

konyabb könyvtárhasználatot teszi lehetõvé. Az interneten

keresztül a nap 24 órájában olvasóink adatokat és informá-

ciókat kaphatnak a könyvtár állományáról, a kölcsönzés le-

hetõségeirõl.

A  látogatók által használt számítógépek már elavultak,

cserére szorulnak. A pályázati összegbõl új, a mai kor szín-

vonalának megfelelõ gépeket vásárolunk.

A hallás- illetve látássérültek részére képernyõolvasó, illet-

ve indukciós hurok kerül kiépítésre, megteremtve az infor-

mációs akadálymentesítés alapjait.

A mobil klíma telepítésével szintén a szolgáltatások szín-

vonalát kívánjuk emelni.

Sikeres pályázat



Kárpáti Katalinnal - feleségemmel 2007. évben érkeztem
Spanyolországból egyenesen Badacsonyörsre. Miért esett
Badacsonyra a választás? Elmondhatom: régi vitorlás
szerelem.  A vízrõl mindig áhítattal néztük a hegyet. Ha
máshol nem, itt mindig kikötöttünk, ha másért nem, a hely
varázsáért és  a vendégszeretetért. Több évtizede már, hogy
megfogalmazódott:  ha egyszer  tehetjük…

Nyugdíjas korhoz érve megtehettük. Most itt vagyunk, egy
kicsit a hely szellemétõl meghatottan. Igaz, besorolásomat
tekintve „Gyütt-ment” vagyok. Mégis igaznak találtam Mécs
Károly tegnapi gondolatait:  „Attól kezdve ábrahámhegyi,
vagy tomaji valaki, amint ábrahámhegyiül, vagy tomajiul
kezd gondolkozni.”  Magam is azt  hiszem, a „Gyüttekkel”
csak gazdagabbak leszünk, de a munkahely miatt
„Mentekkel” valamennyien szegényebbek.

Amire felkértek, elfogadtam: a 2010 évi önkormányzati
választáson polgármesterjelöltként indulok, mint  a TETT
Választási Fórum jelöltje. Döntsék el, szavaznak-e bizalmat
nekem.  Elvállaltam, hogy felkínáljak valamit egy életpálya
közigazgatási és nemzetközi tapasztalatából. Vettem a
bátorságot, mert egész életemben tanultam, és a
polgármesterség is tanulható.  Elvállaltam, hátha együtt
többre megyünk.  

Kérni nem kérek semmit, fizetést sem. Talán csak azokat
kérem, akik fáradhatatlanul fogást keresnek rajtam és akik
lépten-nyomon „ügynöknek” neveznek. Azt kérem,  hogy
tegyék az enyém mellé a saját „C” típusú átvilágításukat  (ha
egyáltalán tudják, hogy az mi fán terem).   Arra sem  kérek sen-
kit, hogy szavazzon rám, legfeljebb  azoktól várnék valamit,
akik bizalmat szavaznak nekem: ne hagyjanak egyedül,
ellenlábas képviselõkkel.  Maradjanak velem, és azokkal a
(nem feltétlenül TETT fórumos) képviselõjelöltekkel, akik
nélkül a legjobb szándék is keresztülvihetetlen. Válasszanak
Önök azokból a jelöltekbõl, akikben közösen megbízunk.

Októberben önkormányzati választásokra készülünk.
Augusztus hónapban ismét a TETT fórum kérdõívét fogják
találni postaládájukban.  Lesz rajta vagy húsz név,
képviselõjelöltek neve. Nem csak azoké, akik a  TETT
fórumhoz tartoznak, hiszen civil önkormányzatot
szeretnénk, a legnépszerûbb és legrátermettebb, feddhetetlen
képviselõtestületi  tagokkal.  A párbeszéd jegyében Önöket
kérjük elõször, hogy helyezzenek el hat  x-et a nevek mellett.
Találnak majd üres,  kipontozott helyeket is.  Oda azokat a
jelöltjeiket írják be, akiket nem olvastak a névsorban, de
szívesen látnák a hatfõs Képviselõi Testületben. Mi azokat
gondoljuk majd indítani, akik a legtöbb x-et kapják.  Ennek
a „próbaválasztásnak” az összesítése szeptember hónapban
megtörténik, ezért kérjük, kitöltött kérdõíveiket  mielõbb
juttassák  vissza hozzánk.

Az „Õk ígérték, mi teljesítjük” program
Kérés helyett inkább kínálni szeretnénk: elsõsorban az

idõsebbeknek. A jelenlegi Önkormányzat gáláns ajándékot
kapott az „Angol Villa” néven ismert  badacsonyörsi  épület
tulajdonosától. Ha már a  beígért Tavirózsa Gondozóház
nem valósult meg, mi megvizsgáljuk annak a lehetõségét,
hogy a meglévõ szép fekvésû épületben önkormányzati
mûködtetéssel mielõbb megnyíljon az idõsek otthona
egyelõre csak 10-12 lakrésszel és közösségi helyiségekkel.
Álmaink szerint a nagy telek lehetõséget ad további  20-24
földszintes, sorházi elõkertes lakrész kialakítására,
amennyiben késõbb igény lesz rá.

Elképzelésünk, hogy a  polgármesteri fizetést alapítványba
utalnánk, ahonnan csak szociális célokra lehetne
felhasználni.  Álmodjanak velünk bátran, ez nem utópia,
aránylag gyorsan megvalósítható, csak akarat kell hozzá. Sok
idõsotthon mûködik, a  világ számára nem olyan nagy dolog
ez,  mégis, vannak, akik számára a világot fogja jelenteni.

Nem csak az idõsekre gondoltunk ebben a programban.
Az elmúlt nyolc év elmaradt és megvalósult beruházásait és
azok költségeit elemezve hamar rádöbbenünk, hogy az
elnyert pályázati összegeknél nem érvényesült a tulajdonosi
szemlélet. Fordítva ültek a lóra: felmérték, mire lehet
pályázni, és ahhoz igazították az igényeket. Csak olyan
beruházások  valósultak meg, amelyek fenntartása további
pénzekbe kerül. Keresve sem találtunk egy projectet, amelyik
hasznot hajt, forrást teremt további beruházásokhoz, bevételt
hoz, amibõl tovább lehet lépni.  Ilyenekkel kellett volna
kezdeni.  Ezért különös figyelmet fordítunk az önfenntartó
gazdálkodásra és a munkahelyteremtésre.  Elképzeléseink
között szerepel a Mintafarm létrehozása, a rendelkezésre álló
területhez és piaci igényekhez igazított állattartó és
feldolgozó telep mintabolttal, növénytermesztési- kertészeti
kultúrák  létrehozása fóliával, üvegházzal, zöldség-gyümölcs
feldolgozás, komposztáló telep, piac létesítése.  A  célrendszer
birtokában lehet felkutatni az eszközrendszert, a  szóba
jöhetõ  területek, épületek, infrastruktúra számbavétele és az
engedélyezési feltételek áttekintése után a pályázati
lehetõségeket, támogatási formákat, szakembereket,
munkaerõt.  Szeretnénk megvizsgálni a hasonló vállalkozói-
gazdálkodói tevékenységet már folytató, vagy folytatni
szándékozó családok bevonásának lehetõségét a termelési és
kereskedelmi folyamatba. Programunkhoz megnyertük Prof.
Dr. Papócsi László segítségét és támogatását. Aki nem
ismerné, Papócsi professzor a néhai Bábolnai Á.G.
frontembere, volt mezõgazdasági miniszterhelyettes, a
Pannónia Egyetemi Kutatási Központ igazgatója  és a
jelenlegi kormány Agrárlogisztikai Egyesületének elnöke.
Nem utolsósorban badacsonyi nyaralótulajdonos.  

És ez még mindig csak az „Õk ígérték, mi teljesítjük”
program munkahely-teremtés fejezete.  Ezen kívül
engedtessék meg, hogy más  ötleteink is legyenek, de ezek
továbbgondolására csak a sarokszámok ismeretében lesz
lehetõség. A kérdõívek kiértékelését a továbbiakban folytat-
juk. Kérdésünkre:  Érzékeli-e, hogy a település jelenlegi veze-
tése Önt és családját képviseli?  A beérkezett válaszok:  Igen

9%, nem 80 %, nem válaszolt 11%.
Leggyakoribb indoklások: 
- A valóban rászorulókat is képviselni kellene; Igen, de

lehetne hatékonyabb; Segítettek, ha gond volt;  Badacsony-
ban van minden rendezvény, pedig Tomaj a központ;  Komp-
járattal vége Badacsonynak;  Feleljen a Hivatal a két öreg fa
bûntényszerû kivágásáért;  Nem, mert nem vagyunk a kép-
viselõk rokonai;  Járdák, utak állapotát, burkolati felfestéseket
(Fõ út, Örs, Római út, Mandulás út, Kossuth u.) nagy szám-
ban reklamálják;  A várost elkerülõ utat szorgalmazzák;  A
Római úti ingatlanokkal megegyezni a járda megvalósítá-
sáért;  Korrupt a vezetõség;  Visszaforgatni a bevételeket;
Csak akkor számít a választópolgár, ha kell nekik valami;  A
csatornaépítés itt kétszer annyiba került, mint Ábrahámban;
A város vezetése felelõtlen;  A fõállású polgármester megdi-
cséri önmagát, kitünteti a feleségét;  Magukat sem tudják
képviselni, nemhogy minket;  Lassú a fejlõdés, ha annak le-
het nevezni;  Nem fontos nekik a régi hagyományok, kultúra
ápolása; Rafinált díjemelések a lakossági érdekek figyelmen
kívül hagyásával;  Mire fel kapnak fizetésemelést, jutalmat a
Hivatal dolgozói;  A jegyzõ munkáját kivizsgálni, új pályá-
zatot kiírni;  Ígéretek voltak, vannak,  de eredményt nem
tudnak felmutatni;  Üvegzsebet, átláthatóságot, a bevételek /
kiadások közzétételét! A hivatali közéleti tevékenység ne csak
eszem-iszomból, kirándulásokból álljon;  Több lakossági fó-
rumot a vélemények megismeréséhez; Jelenlegi vezetés levál-
tása, nyolc éves elszámoltatása; 

Jelen észrevételek széles körû véleményeket tükröznek,
helyenként ütköztetnek.  Lehet egyetérteni, vagy sem, egyet
nem lehet velük tenni:  figyelmen kívül hagyni.

A párbeszédet komolyan gondoljuk. A júliusban induló
www.tettforum.hu honlapon és a Badacsony újságban min-
den elgondolásunkkal találkozhatnak majd, és azt reméljük,
a választások után is alkalmunk lesz együtt gondolkodni
Önökkel. Kérjük, hogy tartsanak velünk, írják meg véle-
ményeiket egyelõre akár névtelenül is.  Címünk,
elérhetõségünk minden lapszámban megtalálható, de az
induló honlapunk Sajtószoba oldalán és személyesen is
szívesen állunk rendelkezésükre  a  TETT fórum tagjaival
együtt: KKáárrppááttii  LLaajjooss

Kárpáti Lajos vagyok, badacsonytomaji lakos.  A Spar  telek
néven elhíresült ingatlan kapcsán szeretnék hozzászólni a
badacsonytomajiakat rendkívüli módon érintõ és érdeklõ
kérdéshez.

Tudom, hogy ez a testület nem azért ült most itt össze,
hogy a vendégek hozzászólását meghallgassa, de a
badacsonytomajiak érdekében még senki sem szólalt fel.
Hallottuk itt már a beruházó érdeksérelmeit, a képviselõkét
is, volt aki egy személyben képviselõként és vállalkozóként
elmondta a véleményét. Most hallgassuk meg, mit mondanak
errõl a badacsonytomajiak: Az idõvel való takarékosság okán
nem mennék vissza 2005-ig, a City-Pro Kft perfeljegyzéséig,
a Tervál Kft-vel való meghiúsult szerzõdésig. Önök mindent
megtettek a perfeljegyzés törlésétõl az  ingatlan
átminõsítéséig, kettéosztásáig, hogy a telek 2007 augusztus
29-ére eladható legyen. Ezen a napon tartották a testületi
ülést, amelyen felhatalmazták a polgármestert az adás-vételi
szerzõdés aláírására.  A szerzõdés ugyanezen a napon meg is
született, a 2488 sz. telek egyik része dr. Sárosi Péter, Bp.V.
Városház u. 10. alatti lakos tulajdonába került 8M Ft-ért. A
másik telekrész a frissen bejegyzett Új Terv kft  tulajdonába
került 22M ft-ért. Az új Terv kft-ben 50-50%-ban tulajdonos
a már említett dr. Sárosi Péter és  János Levente Ausztria,
Giesshübl, Pechtoldsdorfer Str 15. alatti lakos. A 22 M- Ft-ot
a szerzõdés szerint csak három év múlva 2010 május 31-én
esedékes kifizetni, de a tulajdonjog bejegyzéséhez az
Önkormányzat már akkor, 2007-ben hozzájárult. A
jogtörténetben páratlanul egyoldalú szerzõdés tartalmazza,
hogy a vevõnek nem csak hogy nem kell kifizetnie a jóval
értéke alatt vásárolt, és nevére bejegyzett  ingatlant három
évig, de - amennyiben az építkezés 2010 május 31-ig nem
valósul meg, még neki van joga két opció közül választani: -
vagy visszaadja az ingatlant az Önkormányzatnak, és ebben
az esetben az eladónak semmiféle követelése nem áll fenn, -

vagy kifizeti a 22 M-t eddig a határidõig, ez esetben a vevõt a
továbbiakban már semmiféle építési, fejlesztési kötelezettség,
még a „Gentleman Agreement” sem terheli, azt  csinál vele,
amit akar, eddig is azt csinált…

Az egyoldalúra sikeredett szerzõdés végén van azonban
egy mindkét félre  egyformán kötelezõ záradék, idézem: „A
felek a vételárat véglegesnek és megváltozhatatlannak
tekintik, és annak az ingatlan forgalmi értékével arányos
voltát a jövõben sem kívánják semmilyen mértékben vitatni.”

Az adás-vételi szerzõdés szövege még csak fondorlatosnak
sem mondható, hiszen egyértelmûen fogalmaz. Fel is
merültek kétségek az Önkormányzat részérõl. A jegyzõ úr,
nagyon helyesen,  nem látta biztosítottnak a beruházás
elkészültét, a bevásárlóközpont felépülését, ezért javasolta a
szerzõdésben határidõs garanciák kikötését. Farkas Éva
képviselõasszony is megkérdezte, a kivitelezésre milyen
garanciákat tud adni dr. Sárosi Péter és János Levente.
Békássy képviselõ úr igen jelzésértékû  gesztust tett, 14.20-kor
felállt, és távozott az ülésrõl. Mórocz alpolgármester úr
végszavában kifejtette, hogy a kockázat mindkét részrõl
fennáll, de leginkább a befektetõ részérõl.  Javasolta a
megállapodás aláírását. Ennek megfelelõen ugyanazon a
napon mindkét szerzõdés aláírásra került, garanciák nélkül,
anélkül, hogy a jegyzõ, vagy a képviselõk bármely javaslatát
belefogalmazták volna. Tegnap Tapolcán jártam a
Földhivatalban. A tulajdoni lapból kiderült, hogy az új
tulajdonos, akinek mindeddig esze ágában sem volt építeni,
már a szerzõdés megkötése után két hónappal, 2007 október
15-én 550 000.-Euró jelzáloghitelt vett fel az Erstebank der
Österreicher Sparkasse A.G.-tól. Ezt még megfejelte további
1 050 000.-Euróval 2009 január 9-én, az egyébként ki nem
fizetett telekre. Összesen tehát 1 600 000.- Euro, azaz kb. 440
M Ft terheli az ingatlant. Így már az Önkormányzat vissza
sem kaphatja. A mai elõterjesztésbõl kiderül, hogy a

képviselõk a tulajdoni lap másolatát megkapták. Tehát
tudomással bírnak arról, hogy az ingatlant kb. 440 M Ft-os
jelzálog terheli. Mégis mélyen hallgattak errõl. Kedves
képviselõk, kedves polgármester úr! Önök Omertát fogadtak?
Tudják mi az Omerta? A hallgatás törvénye. Igaz, csak
tõlünk délre, vagy 1500 km-re. Önöket terheli a felelõsség az
egyoldalú szerzõdés aláírásáért, a kifizetetlen ingatlan
Telekkönyvbe való bejegyzésért, a garanciák elhagyásáért, a
közvagyon elprédálásáért. Tegnap üzenetet kaptam Sall
Csaba alpolgármester úrtól. Köszönöm alpolgármester úr,
megkaptam. Az állt az üzenetben, hogy nyugodjak meg, a
város pénze jó kezekben van. Csodálkoztam volna, ha Sall
Csaba elsõ üzenetében nem szerepelt volna a pénz szó. Hogy
jó kezekben van-e, azt (többek között) a Spar-ügy is szépen
illusztrálja. Nem vitatom, hogy Képviselõtestület 2007
augusztus 29-én lelkiismerete szerint döntött. Ma arra kérem
Önöket, most már ne a lelkiismeretük szerint döntsenek,
mert az sokba kerül a városnak. Döntsenek inkább a Büntetõ
Törvénykönyv betûi szerint. Önök kihúztak egy 9000 m2-es
szõnyeget Badacsonytomaj  város alól.  Ezt mifelénk
különösen nagy  vagyoni hátrányt okozó hûtlen kezelésnek
hívják. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

(Lapzártáig a jelzett összeg nem érkezett be az Önkor-
mányzat számlájára.)

(Elhangzott a május 27-i képviselõ-testületi ülésen)

Tisztelt Képviselõ-testület!

Fizetett ppolitikai hhirdetés

A TETT-ek mezeje

A TETT  2010 június 25-én,
pénteken 19.00 órakor tartja  e
havi  fórumát  a  Varga
Pincészet Kft
tanácstermében. A sok
aktuális és közös
megbeszélni való és  az
összetartozás jegyében
szeretettel látjuk Örsön a
Tomajról és Badacsonyból
érkezõket  is. 

„„TTiisszztteelltt  KKáárrppááttii  úúrr,,  ggrraattuulláállookk  öönnnneekk  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  üülléésseenn
ttöörrttéénntt  ttéénnyyffeellttáárróó  hhoozzzzáásszzóólláássááhhoozz,,  ééss  eeggyybbeenn  vvééggtteelleennüüll
sszzééggyyeelllleemm  iiss  aazz  iitttt  ééllõõkk  nneevvéébbeenn,,  hhooggyy  öönnnneekk  kkeellll  mmeeggvvééddeennii  aa
kköözzööss  vvaaggyyoonntt  aazzookkttóóll,,  aakkiikkeett  mmeeggbbíízzttuunnkk  aannnnaakk  kkeezzeelléésséévveell..
RReemméélleemm,,  mmeeggtteesszziikk  aa  ffeelljjeelleennttéésstt  nneemm  ccssaakk  aazz  eemmllíítteetttt  üüggyybbeenn,,
hhaanneemm  ttööbbbb  üüggyybbeenn  iiss..  ÖÖnn  mmoosstt  sszzeelleett  vveetteetttt  ééss  vviihhaarrtt  aarraattootttt..
EEllnnéézzéésséétt  kkéérreemm,,  aa  bboorrbbaarrááttii  ffóórruummoonn  nneemm  vveetttteemm  rréésszztt,,  ddee
kkíívváánnccssii  vvoollttaamm  aa  TTVV  --bbeenn  eeggyyiiddõõbbeenn  lleeaaddootttt  hhoozzzzáásszzóólláássáárraa,,
ttiisszztteelleetttteell::  MMóórroocczz  IIssttvváánn,,  BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj,,  PPeettõõffii  uu..””



Veteránmotoros találkozó
- Június 26-án

a Rozsdamarók Veteránjármû Egyesülete  és a Nõk 
a Balatonért Egyesület, „veteránmotoros találkozót” 
szervez Badacsonyban. Mintegy 150 motoros várható 
10 órától a Weller Borház  területére, ahol az „öreg 
fiúk”ügyességi versenyen mérik össze tudásukat. 
Valamint megtekinthetõk  a szépen felújított öreg 
masinák és menet közben is megcsodálhatók, 
amint a Római úton végigmasíroznak.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk 
rendezvényünkre.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hangverseny a
Szent Imre Római Katolikus Templomban

(a belépés az elõadásra díjtalan)
- június 26-án (szombaton), 20.00 órakor

A budapesti Dohnányi Ernõ Zeneiskola 
Gitár-együttesének hangversenye
Közremûködnek a Zeneiskola tanárai, 

hangszeres-, illetve énekes növendékei.

Vezényel: Draskóczy Zoltán

Mûsorajánló

Bécsben jártunk
Május 15-én ismét kirándulni indultunk Ausztriába.
Szombati nap lévén, kicsit nehezen keltünk ki az ágy-
ból, de mindenki idõben érkezett, így 6.45-kor útnak
indultunk. 

Hamar a határra értünk, ahonnan elõször Hinter-
brühlt vettük célba. Itt egy csodálatos kétszintes mester-
séges tavas barlangot nézhettünk meg. A barlang régen
gipszbányaként mûködött, ma pedig idegenforgalmi lát-
ványosság. Innen Bécsbe vettük az irányt, ahol elsõ állo-
másunk a Duna-torony volt, ahonnan csodálatos kilátás
nyílt a városra.  A délután nagy részét a Práterben, azaz a
bécsi vidámparkban töltöttünk, ahol számtalan „gyomor-
forgató” lehetõség kínálkozott a szórakozásra. Sajnos az
idõ gyorsan múlt, így vissza kellett indultunk, de az biz-
tos, hogy visszatérünk. RRáákkooss  EEsszztteerr  sszzeerrvveezzõõ  ttaannáárr

Jótékonysági felhívás
Kocsis E. Zsolt, helyi vállalkozó javaslatára települé-
sünk közössége június 21-27. között 30 edelényi ár-
vízkárosult gyermeket fogad be.

Szeretnénk a nehéz helyzetben lévõ térségbõl érkezõ

gyermekeknek néhány örömteli napot szerezni. 

Ehhez kérjük az Ön támogatását is! A támogatás

lehetséges formái: pénzadomány (gyûjtést végzi: Vén

Kocsis Vendéglõ, tel. 87/472-080)

tartós élelmiszerek (befogadó hely: Egry József Mû-

velõdési Ház, tel. 87/571-115) tisztítószerek (befogadó

hely: Egry József Mûvelõdési Ház, tel. 87/571-115)

ágynemûk, konyhai eszközök és berendezések (befogadó

hely: Egry József Mûvelõdési Ház, tel. 87/571-115)

Amennyiben a gyerekek itt tartózkodása alatt a

kíséretükben, felügyeletükben, ellátásukban (gyümölcs,

sütemény, jégkrém, üdítõ, stb.) is szerepet tud vállalni,

kérjük, hívja a  Polgármesteri Hivatalt a  06-87/571-270-

es telefonszámon.

Támogatásukat június 27-én 20.00 óráig várjuk!

Segítségét a Támogatottak nevében köszöni:

BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

A szép állomásokért
Megtartották szezon elõtti szokásos ellenõrzõ körútju-
kat a MÁV csoport és a Balaton menti önkormányzatok
vezetõi június 2-án. A bejárás során közösen határozzák
meg az állomások szebbé tétele érdekében szükséges
feladatokat.

A rövid szemle során a különvonat megállt Bada-
csonyban és Badacsonytomajon, ahol Krisztin N. László
polgármester fogadta a vendégeket, megvitatva az ak-
tuális témákat. Majd a küldöttség folytatta útját
Balatonfüredre illetve Csopakra az "Irány a Balaton"
szlogennel jelezett sajtótájékoztatóra.                          KKyy

Helyreigazítás
Rajzó József Úr megküldött írása nyomán legutóbbi lap-

számunkban megjelent egy tudósítás a Fideszes Anyák nap-
járól. Rajzó Úr írását (a név elírásáért elnézést kérek) én a
megjelent tudósítás alapjának tekintettem és nem egy szó
szerint közlendõ olvasói levélnek. Célom az volt, hogy tény-
szerûen beszámolhassak egy olyan eseményrõl, amelyre
meg sem hívták lapunkat. 

AA  ttéévveeddéésséérrtt  eellnnéézzéésstt  kkéérreekk!!  KKaallmmáárr  GGyyöörrggyy  sszzeerrkkeesszzttõõ

Új kiállítás az 
Egry múzeumban

Az Egry József Emlékmúzeum következõ idõszakos
kiállításán Zongor Gábor festõmûvész 
képeit tekinthetik meg az érdeklõdõk. 

A tárlatot Raffay Béla szobrászmûvész nyitja meg 
július 9-én (pénteken) 17,00 órakor. 

Minden érdeklõdõt szeretetettel várunk! 

BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

Badacsonyban önálló kisház hosszabb távra
albérletbe kiadó. Tel.: 70/224-16-24

Fotó: Deák



Vinociped Kerékpár
Centrum és Szervíz

A Vinociped Kft. új, teljeskörû szolgáltatással
jelentkezett Badacsony szívében. Kerékpár szervízzel,
kölcsönzéssel és túra ajánlatokkal foglalkozó központ-
jukban várják az sportos kikapcsolódást kedvelõket. 

Ne csak a napfény túrizmus éljen, hanem az aktív
pihenés is kaphasson teret - mondja Závodi Gábor - és
ehhez szeretnénk mi a programkínálatot megteremteni.
A Badacsonyon átrohanó vendégek ne csak egy pohár
borra érkezzenek, lássanak mást is, legyenek érdekes,
vonzó programok. Legyen lehetõség az idelátogatók
számára a borospincéken és a strandon kívül a természet
és táj élvezetére útikönyvekbõl való, több órás elõzetes
tervezés nélkül. Az igazgatótól megtudtuk, hogy hét éve
szerveznek kerékpár- és bortúrákat a Balaton-felvidéken
norvég, amerikai, svéd, holland, osztrák vendégeiknek.
Majd ezt az ötletet továbbfejlesztve korábban létrehoztak
egy centrumot Tihanyban és most a badacsonyi
Tourinform Iroda mellett nyitottak üzletet a Badacsonyi
Céh Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat
támogatásával. Az egyik célunk, hogy biztosítsuk a
Balaton partján a bringásoknak számára a lehetõséget
akár szervizre, kölcsönzésre, vagy komplett kerék-
párvásárlásra, túrázási lehetõségekre van igényük. Závodi
Gábor minõségi szolgáltatást ígér minden területen,
legyen szó akár a szakszervizrõl, a kerékpárokról, vagy
éppen a professzionális túraszervezésrõl. Természetesen
az átmenõ forgalom mellett a helyi igényeket is kielégítik. 

A kölcsönzõben trekking és mountain bike típusú,
teljesen felszerelt kerékpárjaink vannak, kiegészítésként
komplett térképet adunk a vendégeknek, melynek adatait
GPS-re töltjük, így tökéletesen tudnak vendégeink
tájékozódni. De szolgálhatunk pulzusmérõ órákkal,
ajánlunk személyre szabott edzésigény szerinti útvo-
nalakat, mindemellett a gyalogtúrázókra is gondoltunk,
lesznek kölcsönözhetõ nordic walking botjaink.                 KKyy

NNyyiittvvaa::  1100::0000--1188::0000  óórrááiigg  ,,  tteell..::  00662200//992299  6677  7755
AAzz  eelléérrhheettõõssééggüünnkk::  vviinnoobbiikkee@@ggmmaaiill..ccoomm

Itt szurkolhat!
A 2010-es labdarúgó-világbajnokság a 19. lesz a futball
történetében. A sportág legnagyobb nemzetközi tor-
náját június 11. és július 11. között rendezik a Dél-Af-
rikai Köztársaságban. 

Egy hónapig Dél-Afrikára figyel a (futball) világ, hi-
szen megkezdõdik a 19. labdarúgó világbajnokság. 

Településünkön a következõ vendéglátóhelyeken vár-
ják a közösségi szurkolókat:

Badacsony Teaház Kávéház
Badacsonytomaj, Fõ út 20. • Tel.: 30/438 7274

Buci borozó 
Badacsony, Egry park • Tel.: 30/527 8470

Alapozó Falatozó
Badacsony, Borozósor • Tel.: 20/929 4026

Sörpatika
Badacsonytomaj, Hõsök tere 1. • Tel.: 20/929 4026

Bázis Büfé
Badacsony, Egry park • 20/330 8273

Katica Vendéglõ
Badacsony, Egry sétány 7. • Tel.: 87/431 804

Borbarátok Vendéglõ
Badacsonytomaj, Római út 88. • Tel.: 87/471 000

Neptun Hotel
Badacsony, Római út 170. • Tel.: 87/431 293

Tagdíjfizetés
Ezúton tisztelettel felhívjuk Tagjaink figyelmét, hogy
a 2010. évi tagdíjak befizetési határideje: június 30.

Fizetés lehetséges személyesen a Tourinform irodá-

ban hétfõtõl vasárnapig  9-17 óráig, vagy átutalással  a

72800030-15332477 sz. bankszámlaszámra.

A tagdíjak határidõre történõ fizetését elõre is kö-

szönjük!  Tisztelettel: BBCCTTEE  EEllnnöökkssééggee

Elérhetõségeink:
Tourinform Iroda 8261 Badacsony, Park u. 14.

Tel./fax: 87/531-013 tel.: 87/431-046

e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu

Nyitva tartás: június 30-ig hétfõtõl vasárnapig  9-17 óráig

július 1-tõl augusztus 31-ig 

hétfõtõl vasárnapig 9-19 óráig

Honlap: www.badacsony.com

Badacsonyi Nyár 2010.
Szórakozási ajánlatok a nyárra
Helyszín: Badacsony - Dísztér

Június 19. Szombat Utcabál DÍSZTÉR

Június 25. Péntek Karaoke Party BÁZIS BÜFÉ

Június 26. Szombat Utcabál DÍSZTÉR

Július 3. Szombat Utcabál DÍSZTÉR

Július 9. Péntek Utcabál DÍSZTÉR

Július 10. Szombat Karaoke Party BÁZIS BÜFÉ

Július 19. Hétfõ Utcabál DÍSZTÉR

Július 23. Péntek Karaoke Party BÁZIS BÜFÉ

Július 26. Hétfõ Utcabál DÍSZTÉR

Július 30. Péntek Karaoke Party BÁZIS BÜFÉ

Augusztus 7. Szombat Utcabál DÍSZTÉR

Augusztus 13.Péntek Utcabál DÍSZTÉR

Augusztus 14.Szombat Karaoke Party BÁZIS BÜFÉ

Augusztus 28.Szombat Utcabál DÍSZTÉR

A RÉGIÓS BUSZ A KÖVETKEZÕ NAPOKON KÖZLEKEDIK:
ELÕSZEZON: június 19., 20., 26., 27., július 3., 4., 10., 11.     FÕSZEZON: július 17-31., augusztus 1-22.  

Vonaljegy: 600 Ft Napijegy: 1100 Ft  Napi családijegy: 2500 Ft Kerékpárjegy: 300 Ft

Fotó: Kalmár




