
Zongor Gábor festõmûvész idõszakos kiállítását Raffay
Béla szobrászmûvész nyitotta meg július 9-én, az Egry
József Emlékmúzeumban.

Nem ismerek még egy olyan festõt, akinek ennyire szí-
nes lenne a világa, - mondta Raffay Béla köszöntõjében -
ha festésre adnám a fejem, én így próbálnék alkotni. Zongor
Gábor embersége, derûje maradéktalanul átjön ezen a
kiállításon. Manapság szinte egyedülálló az a szellemes
gondolatgazdagság, amely valamennyi képét jellemzi. 

Negyedik éve van a helyi önkormányzat kezelésében a
múzeum - mondta beszédében Sall Csaba alpolgármes-
ter - a fenntartáshoz szükséges anyagiakat szeretnénk
elõteremteni az Egry tárlat mellett rendszeresen létreho-
zott idõszakos bemutatókkal. Mûvészettörténeti gyûjte-
ményünk kiemelkedõ egysége az Egry hagyaték - mond-
ta Dr. Limbacher Gábor, a Veszprém Megyei Múzeum
Igazgatóság vezetõje - amely országos, nemzetközi jelen-
tõséggel bír és jó alapot ad arra, hogy megfelelõ látoga-
tottsága legyen a múzeumnak. A város és a megye össze-
fogásán múlik az, hogy hosszútávon is stabilan tudjon
mûködni az intézmény, megfelelõ összhangban tudja
megõrizni és a köz elé tárni a ránk bízott örökséget. Az
érdeklõdés fenntartásához viszont kellenek ezek az att-
raktív idõszaki kiállítások, mindig újabb különleges
programok.

Az ünnepségen közremûködött Vizkelety Dóra, aki
elõadta Garay János: A balatoni kagyló címû versét. Zon-
gor Gábor kiállítása az Egry Múzeumban megtekinthetõ
augusztus végéig, naponta 10-18 óráig.
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A VinAgora Nemzetközi Borversenyen a legjobb
fajtabor címet és két aranyérmes minõsítést kaptak a
Borbély Családi Pincészet borai, ezzel több mint tíz éves
fennállásának legsikeresebb évét éli.

A VinAgorát a világ legmagasabb színvonalú tíz
borversenye között jegyzik - tudtuk meg az érthetõen
boldog Borbélyné Galambos Gabriellától - és ezen a
2006-os évjáratú késõi szüretelésû Olasz rizlinggel
értünk el aranyérmet, ami egyúttal a legjobb fajtabor is
lett. A 2008-as évjáratú Olasz rizling Jégborunk pedig
szintén arany minõsítést kapott. Ezek a boraink
egyébkén nagyon szépen szerepeltek eddig is a
különbözõ versenyeken, egy hónapja a Pannon
Bormustrán csúcsbor minõsítést szereztek.

- Hol volt a verseny?

- A VinAgora nemzetközi borversenyt idén
Visegrádon rendezték, a Magyar Szõlõ és Borkultúra
Nonprofit Kft. szervezi és végzi a besorolást, a
nemzetközi bírák Európából és a tengerentúlról is
érkeztek.                                         Folytatás a 3. oldalon...

BBAADDAACCSSOONNYY
Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 FtXX. évfolyam 7. szám 2010. július

Zongor Gábor képei az Egryben

Minden kárban van valami haszon, tartja a közmondás,
amely úgy látszik igaz volt a 19. század nyolcvanas éveiben
a balatoni borvidéket végigpusztító filoxéra járványra is.
Ez a súlyos gazdasági csapás ugyanis tönkretette a
szõlõbirtokosok egy részét, a nyomában kibontakozó
idegenforgalom viszont felvirágoztatta a Balaton északi
partján lévõ településeket. 

Az történt, hogy a gazdák zöme nem tudta kipusztult
szõlõit újratelepíteni, ezért eladta azokat pénzes városi
polgároknak, akik nyaralókat, villákat építettek a szõlõk
helyére. Ezzel meghonosították itt a fürdõkultúrát,
fellendítették az idegenforgalmat, ami aztán átformálta a
tóparti települések képét is. 

Ebben az idõben kezdtek kialakulni az északi part
településeinek városias jellegû fürdõtelepei (Révfülöp,
Almádi, Kenese, stb.). Badacsonytomaj fürdõtelepének
Hableány számított, amely a badacsonyi hajóállomás és a
vasútállomás környékének általánosan használt elnevezése
volt még az 1950-es években is.           Folytatás a 8. oldalon...

100 éve nagyközség
Badacsonytomaj

A Borbély borok éve

Ötödik alkalommal rendezték Badacsonyban a Kéknye-
lû Virágzás Ünnepét, amelynek idén a Pannon Egyetem
Agrártudományi Centrum Szõlészeti és Borászati Kuta-
tóintézetében június 5-én megtartott szakmai konfe-
rencia, borlovagrendi- avatás és találkozó voltak a leg-
rangosabb eseményei.

A Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsának szak-
mai programja a "Hungarikum szõlõfajták jelentõsége nap-
jainkban" címet viselte, a vendégeket Tóth János Zoltán,
a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend nagymes-
tere köszöntötte. A résztvevõk néma fõhajtással emlékez-
tek a nemrégiben elhunyt Dr. Bakonyi Károly és Dr. Fe-
hér János emlékének. A virágzás mindig a megterméke-
nyülésrõl szól, ami különösen fontos Badacsony térségé-
ben, - mondta köszöntõjében Lasztovicza Jenõ, a megyei
közgyûlés elnöke - hiszen a Kéknyelû csak itt honos,
kényessége ellenére népszerûsége növekszik, mintegy 30
hektáron termelik. Remélem, hogy a következõ évek me-
zõgazdasági politikája elõtérbe helyezi a szõlõtermesztést. 

Hogyan lehet abból a mélységbõl visszahozni a mezõ-
gazdaságot és a vidéket, ahová az utóbbi idõszakban
jutott? Erre a kérdésre kell hathatós választ adnunk -
mondta beszédében Dr. Ángyán József, a Vidékfejlesztési
Minisztérium államtitkára - és ehhez a változáshoz ké-
rem a szakmai közösségek segítségét. A vidék gerincét a
minõségi mezõgazdaság kell, hogy adja, mert ehhez
megvan minden adottságunk. 

A szõlész-borász szakma komoly seregszemléjévé
nõtte ki magát ez a rendezvény, - mondta a Panoráma
téren a szakmai programok után elhangzott köszöntõ-
jében Krisztin N. László polgármester - kiváló alkalmat
biztosít a szellemi, lelki, testi töltekezéshez. 

Földi István plébános megáldotta a virágzás elõtt álló
szõlõt, amire Dr. Majer István szerint igencsak szükség
van, hiszen komoly viharkárokat szenvedett az ültetvény. 

A Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend ezt
követõen négy új tagot fogadott soraiba: Bokor Balázs,
Borbélyné Galambos Gabriella, Csanádi Csanád és Dr.
Polgár Zsolt felelt meg a lovaggá avatás követelmé-
nyeinek. A hetedik Országos Kéknyelû borverseny ered-
ményét Kulka Gábor ismertette, kiemelve, hogy a 29
nevezett bor több, mint harmada kapott arany minõsítést,
de mindegyik elérte az érmes szintet. 

A Nyírettyû együttes vezetésével huszonegy borlovag-
rend képviselõi vonultak a dísztérre, ahol már javában
tartott a kétnapos kirakodóvásár, a színpadon pedig egy-
mást váltották a különféle zenekarok, táncegyüttesek. 

A magyar szõlõ és bor él, és élni akar - mondta köszön-
tõjében Krisztin N. László polgármester - a szõlészettel
foglalkozó emberek pedig élni, és megélni akarnak. A
szakmai szervezetek eddig is sokat tettek azért, hogy az
ágazat problémái megoldódhassanak, most a politikának
is ezen kellene munkálkodni. Nem kérünk mást, csak
egyenlõ feltételeket az EU többi országával, vegyék le ró-
lunk a fölösleges adminisztráció, az adózás béklyóit,
adjanak lehetõséget a fejlõdésre - csak így marad esélyünk
a megélhetésre. 

A borlovagrendek után a Kinizsi néptáncegyüttes lé-
pett a színpadra, majd a Nyírettyû együttes következett, a
napot pedig utcabál zárta. A borászok ezúttal nem a
Dísztéren, hanem mindkét napon a pincéiknél várták a
vendégeket és mûsorokkal, játékokkal szórakoztatták a
borra vágyó közönséget.                                               KKyy

Kéknyelû Virágzás Ünnepe
- egy kicsit másképp, más formában -

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Fotó: Borbély
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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: 
naponta 10,00-18,00 óráig 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
Tördelõszerkesztõ: Péczer Márk

Az újság a település honlapján is olvasható!

BADACSONY
Helyi közéleti lap

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

FFuuttóó  ppáállyyáázzaattookk::
Városháza építése
A Városháza és rendezvényér I. ütemének Ünnepélyes

Záró rendezvényét hamarosan megtartjuk, végre átvehetjük
az épületeket, közteret. 

Iskola felújítás
A kivitelezõ megkezdte a felújítási munkálatokat, és

reményeink szerint határidõre be is fejezi, hogy a diákok az
új tanévet már egy modern, felújított épületben kezdhessék
meg. Hamarosan sajtótájékoztatót fogunk tartani a projekt
elõrehaladásáról. 

Óvoda felújítás
A nyílászárók cseréjére a nyári szünetben kerül sor, hogy

a nevelõ munka zavartalanul folyhasson. 
Sportöltözõ felújítása 
Elkészült a felújítás költségvetése és a terv, a felújítás

elkezdõdött. 
Mérés- értékelés pályázat az iskolában
Megküldtük a Támogató Szervezet felé a monitoring

indikátor táblázatot és ezzel egy idõben megkezdõdött a
projekt lezárásának folyamata.

Kompetencia alapú oktatás bevezetése
Az iskolai és az óvodai módszertani megújulás

hamarosan a zárásához közelít, a pedagógiai programok és
a szakmai anyagok elkészítése, beszámolók összeállítása
folyik. 

Szervezetfejlesztés a Polgármesteri Hivatalban
A tanfolyamok sikeresen lezárultak, a dolgozók sikeresen

levizsgáztak a tanultakból.
Elkészítettük a 3. számú kifizetési kérelmet, melybõl

csupán egy tétel hiányzik: a hivatal számára egy szoftver
beszerzése történik még a nyár folyamán. A projekt
befejezése hamarosan várható. 

EEllnnyyeerrtt  ppáállyyáázzaattookk::
Kilátó építése
Végre megkaptuk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõtõl a

tulajdonosi hozzájárulást, ami az építési engedély
kiadásának feltétele, amely pedig már folyamatban van. A
Támogató részére határidõ hosszabbítási kérelmet
nyújtottunk be, mivel a projekt megvalósításának
elkezdéséhez szükséges az építési engedély. 

Tanulói laptop program
Pályázatunkat elfogadták, melynek keretében az iskola

105 db laptopot kap, a szükséges szoftverekkel együtt, közel
14 millió Forint értékben. Hamarosan elkezdõdhet a
közbeszerzési eljárás és nyitórendezvényt szeretnénk szer-
vezni. 

BBeeaaddootttt  ppáállyyáázzaattookk::
Informatikai fejlesztés az iskolában - Interaktív táblák

beszerzése
Megkaptuk az elsõ hiánypótlási felhívást, melyet

elkészítettünk és visszaküldtük a Támogató Szervezet felé.
Várjuk a pályázat kedvezõ elbírálását.

Rekultiváció
Megkaptuk az elsõ hiánypótlási felhívást, melynek

elkészítése folyamatban van. Reményeink szerint, ha
elnyerjük, a támogatott projektünk jövõ évben elkezdõdhet. 

Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogram 
A Közremûködõ Szervezet irányából semmiféle értesítést

nem kaptunk a pályázatunkkal kapcsolatban. 

LLeezzáárruullóó  ppáállyyáázzaattookk::
Egészségház felújítása
A pályázati költségvetés lezárult, a pénz kifizetésre került

minden jogosultnak. 
Sport utca felújítása
A záró beszámolót hiányosnak találta a Közremûködõ,

annak ellenére, hogy már harmadszori hiánypótlást írnak
elõ, olyan pontokkal, melyet már teljesítettünk. Reméljük,
ezután már nem tudnak hiányosságra hivatkozni, és végre
mindenkit kifizetnek. 

CCssiizzmmaarriikk  EEsszztteerr  ppáállyyáázzaattii  rreeffeerreennss

www.egeszseghaz.eu 
Fórum!

Látogasson el az Európai Unió
támogatásával létrejött honlapunkra!

Pályázati 
tájékoztató július

Veszprém Megye
Önkormányzatának Hírei

Tájékoztatás
Újraindul a napi közlekedés Zirc és Veszprém között
Véget ért a dackorszak, mert most már a kormány és a

civilek együtt tudnak mûködni a vasút érdekében –
hangsúlyozta Navracsics Tibor, miniszterelnök helyettes,
a korábban bezárt szárnyvonal újraindítása alkalmával
rendezett ünnepségen, a zirci vasútállomáson, a hévégén,
ahol a politikus az elsõ vonatot fogadta. 

Badacsonytomajért Közalapítvány 
2009. évi közhasznúsági jelentése
Eszközök és források összehasonlítása eFt-ban (2008/

2009) A. Befektetett eszközök: 0/0; B. Forgóeszközök:
2059/1071; C. Aktív idõbeli elhat.: 0/0; Eszközök ösz-
szesen: 2059/1071. D. Saját tõke: 2037/1049; E.
Céltartalékok: 0/0; F. kötelezettségek: 22/22; G. Passzív
idõbeli elhat.: 0/0; Források összesen: 2059/1071.

A Badacsonytomajért Közalapítvány tisztelettel megkö-
szöni a 2009. évben nyújtott támogatásokat.

A kapott támogatások elõsegítették a Közalapítvány
eredményes mûködését. Továbbra is várjuk szíves fela-
jánlásaikat a 728000030-10001909 számú egyszámlánkra. 

Az alapítvány részére felajánlott SZJA 1%-ot, 64.167.-
Ft-ot az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátá-
sára használta fel. BBeerreecczz  IIssttvváánn,,  kkuurraattóórriiuumm  eellnnöökk

Közhasznúsági jelentés

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Új Magyar-
ország Fejlesztési Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Tanulói
Laptop Program Badacsonytomajon" címû TIOP-
1.1.1/09/1-2010-0171 jelû pályázatát az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága támo-
gatásra érdemesnek ítélte.  A projekt teljes elszámolható
költsége: 14.323.964 Ft. Támogatás mértéke: 100%

A pályázat célja a Badacsonytomaji Tatay Sándor Közös
Fenntartású Általános Iskola diákjai, pedagógusai számá-
ra lehetõvé tenni, hogy korszerû eszközökkel, módsze-
rekkel tanulhassanak, taníthassanak. A kompetenciaalapú
oktatás bevezetésének egyik alapja a megfelelõ informati-
kai háttér megteremtése. A pályázat célja, hogy a kompe-
tencia alapú oktatás bevezetésével bevont 5 tanulócsoport
és 5 fõ pedagógus informatikai eszközökkel támogatott
órákat látogathasson, adhasson és ennek hatására elsajá-
títsa a megfelelõ informatikai kulcskompetenciákat. 

Pályázat során megvalósuló tevékenységek: 
Eszköz-beszerzés - 
• Tanulói laptop 105 db, melyre operációs rendszer,

digitális oktatási tartalom kerül telepítésre. 
• 105 db tároló, melyek a tantermi laptop tárolást

teszik lehetõvé
• Tanári eszköz 5 db 
• Access Point, Router www.okmt.hu; www.nfu.hu



Tájékoztató!
Tájékoztatjuk az ingatlantulajdonosokat, hogy július és au-

gusztus hónapban a hétfõi napok mellett az alábbi csütörtöki

napokon is történik szemétszállítás: július 22-én, 29-én, au-

gusztus 5-én, 12-én, 19-én.
BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVNN  KKFFTT

Felhívások
Kötelezõ a parlagfû elleni védekezés

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008.

XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében az
ingatlantulajdonos (földhasználó) köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az
állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenn-
tartani.

A hivatkozott törvény 50. § (4) - a értelmében közérdekû
védekezést kell elrendelni, ha az ingatlantulajdonos
(földhasználó) a parlagfû elleni védekezési
kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekû védekezés
elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekû védekezést
elvégzõ vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között
az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményt a
lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó személyek
akarata ellenére is elvégezheti!

A védekezési kötelezettség elmulasztása estén a törvény
60. §-ában foglaltak szerint növényvédelmi bírságot kell
kiszabni. A növényvédelmi bírság legkisebb összege
tizenötezer forint, legmagasabb összege tizenötmillió forint,
amit meg nem fizetés esetén az APEH hajt be közadók
módjára.

A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén külterületi
ingatlanok esetében a Veszprém megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Szolgálat, belterületi ingatlanok esetében
pedig Badacsonytomaj Város Jegyzõje jár el.

Ezúton is felhívom a T. Ingatlantulajdonosok figyelmét,
hogy településünk lakosságának egészsége érdekében is
tegyenek eleget a törvényben meghatározott védekezési
kötelezettségüknek.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A füst és zajmentes környezetért
A környezetvédelemrõl és a környezetvédelmi alapról szóló
Badacsonytomaj Önkormányzat Képviselõ-testületének
30/2004. (IX.30.) számú rendeletének szabályairól az
alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és az
ingatlantulajdonosokat: 

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

(3) Az égetésre szánt hulladék kommunális, ipari eredetû
(mûanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai),
valamint veszélyes hulladékot nem tartalmazhat. 

8 § (8) a.) A település belterületén tilos olyan tevékenység,
amely mások üdülését, pihenését, nyugalmát bármilyen
módon zavarja! 23.00 órától 06.00 óráig a szabadban, nyitott
ajtajú vagy ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel,
zenéléssel vagy más módon zavarni tilos!

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

Kérjük, hogy a rendelet elõírásait maradéktalanul
szíveskedjenek betartani! DDrr..  GGeelleennccsséérr  OOttttóó  jjeeggyyzzõõ

Badacsonytomaj Helyi Választási Iroda Vezetõje 8258
Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Szám: 1/106-2/2010. 
Tárgy: Badacsonytomaj településen megválasztható
önkormányzati képviselõk számának megállapítása.

Határozat
Badacsonytomaj településen a 2010. évi helyhatósági válasz-

táson megválasztható önkormányzati képviselõk száma: 6 fõ. 
E határozat ellen bárki kifogással élhet a Területi Válasz-

tási Iroda Vezetõjéhez. A kifogást úgy kell benyújtani a
Helyi Választási Irodához, hogy az legkésõbb a sérelmezett
jogsza-bálysértéstõl számított kettõ napon belül megérkez-
zen. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés meg-
jelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás be-
nyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és - ha a lakcímé-
tõl (székhelyétõl) eltér - postai értesítési címét, a kifogás be-
nyújtójának választása szerint telefonszámát, vagy elektro-
nikus levélcímét, illetõleg kézbesítési megbízottjának nevét
és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. 

Indokolás
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek vá-

lasztásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontja alapján
Badacsonytomaj településen megválasztható önkormány-
zati képviselõk száma 6 fõ. Badacsonytomaj település
lakosságszáma 2010. január 1-jén 2393 fõ. A tízezer vagy
ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási
rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a
képviselõk száma ötezer lakosig 6 fõ. 

A kifogás jogát a választási eljárásról szóló 1997. évi C
törvény (Ve.) 102. § (3) bekezdése biztosítja, a kifogás
benyújtásának részleteit a Ve. 77. § (1) és (2) bekezdése
tartalmazza. 

A határozat közzétételének módja Badacsonytomaj Város
Önkormányzat hirdetõtábláján történõ közzététel, Bada-
csonytomaj Város Önkormányzat honlapján és a Badacsony
újságban való nyilvánosságra hozatal. 

DDrr..  GGeelleennccsséérr  OOttttóó  jjeeggyyzzõõ

Határozat közzététele

Július 17. és augusztus 1. között zajlik a 2010. évi Bada-
csonyi Borhetek rendezvénysorozat, amely komoly elisme-
rést vívott ki az elmúlt évek során. 

A már hagyományosnak számító nyári eseményrõl
nemrégiben minden részletre kiterjedõ sajtótájékoztatót
tartott Fodor József, a VMKK igazgatója a Városi Közösségi
Házban. Az elõzõ évekhez képest újdonság, hogy a
rendezvénysorozatnak lesz egy szóvivõje Hevesi Tamás
személyében, aki egyszemélyben "Badacsony szerelmese" és
Kéknyelû Borgenerális. A két hét során - a hagyo-
mányoknak megfelelõen -12 borpavilonban, 14 helyi borász
kínálja a borvidék finomabbnál finomabb borait. Az estéket
színpadi fellépõk teszik színesebbé és hangulatosabbá. A
meghívott elõadók és együttesek a legkülönfélébb zenei
stílusokban koncerteznek majd. Mint minden évben, idén is
lesznek sztárvendégek, akik tovább fokozzák a hangulatot.
Fellép többek között Solymos Tóni az Express együttesbõl,
Török Ádám és a Mini együttes, Somló Tamás és az LGT
Emlékzenekar, valamint Dévényi Tibi Bácsi. Természetesen
helyet kap a néptánc is, hisz az ünnepélyes megnyitón fellép
a nemrég alakult Kükapu táncegyüttes Nagy László
vezetésével, de láthatjuk majd az Ajka-Padragkút
táncegyüttes mûsorát és táncház is lesz a Nyirettyû
együttessel. A rendezvény teljes ideje alatt kézmûves- és
kirakodóvásár, valamint egyéb szórakozási lehetõség várja
az érdeklõdõket. DDeeáákk  FFeerreennccnnéé

Badacsonyi Borhetek

Badacsonytomaj Város Önkormányzata nevében, ezúton
mondunk köszönetet mindazon magánszemélynek, vállal-
kozóknak, intézményeknek és szervezeteknek, akik hoz-
zájárultak június 21-tõl 27-ig a településünkön tartózkodó
edelényi gyermekcsoport ellátásához, szállításához, felü-
gyeletükhöz, elszállásolásához, programjaik lebonyolítá-
sához. 

Köszönetet mondunk továbbá mindazoknak, akik a jó-
tékonysági felhívásnak eleget téve adományaikkal támo-
gatták Edelény település lakosságát az árvíz után kialakult
nehéz helyzetükben. 

BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

Köszönetnyilvánítás

A Badacsony újság júniusi számában megjelent "Két

keréken" címû írás nyomán többen érdeklõdtek, hogy lehet-

e csatlakozni a kerékpáros túrákhoz. A szervezõktõl

megtudtuk, hogy túráik nem zártkörûek, a következõt

szeptember végére, október elején tervezik a Duna partján

felfelé. A négynapos túra során Ausztria területére

mennének bringával, hajóval pedig vissza a kiindulási

pontra.

További információ, jelentkezés Verc Attilánénál,

telefonszáma 20/99 10 433 KKyy

Olvasóink kérdezték

Helyhatósági vválasztás
2010

A rangját jelzi, hogy már a héten érdeklõdtek a nyertes
boraink után, amelyek egyébként már forgalomba kerültek
és a hétvégén kezdõdõ Badacsony Borheteken is
megkóstolhatók. 

Ezek az eredmények a legnagyszerûbbek, amit eddig
elértünk - bár korábban is voltak rangosak, mint például a
2007-es Balatoni Borok Mestere cím. Tavasszal Champion
díjat kaptunk a Veszprém Megyei Palackos Borok Versenyén
(a 2008-as Jégborral) és a Szent György-hegyi borversenyen
- ez utóbbin még kaptunk öt aranyérmet is. Jól szerepeltünk
a Badacsonyi Hegyközségi Borversenyen és a Borvidéki
Borversenyen is. Annyi elõzménye már volt a VinAgorás
versenynek, hogy tavaly a 2007-es jégborunk már
ezüstérmet kapott, több Badacsonyi Pincészetekéhez
hasonlóan. Nagyon komoly eredmények, amit most
elértünk, de ez közel nem a csúcs, a borászatban sosem
mondhatjuk, hogy csúcsra érünk, mindig új kihívások
születnek. 

- Megéri ezekre a versenyekre benevezni?

- Most úgy érzem, hogy igen. Sajnos a borok árában ezek
az elismerések nem érvényesíthetõk, pedig egy-egy ilyen
szintû versenyen való megjelenés önmagában is komoly
anyagi áldozatot kíván. 

KKyy

A Tatay iskola szokatlan helyen és körülmények között
tartotta évzáró ünnepségét június 18-án. A himnusz el-
hangzása után Csizmarik Béláné igazgató köszöntötte a
megjelenteket a mûvelõdési ház színháztermében, közöt-
tük Krisztin N. László, Simonné Vitányi Mónika,
Volmuth Péter polgármestereket, Varga Bélánét, a Tapolca
és Környéke Kistérség Többcélú Társulás közoktatási
referensét, képviselõket, a társintézmények vezetõit. 

Iskolánk a felújítás miatt költözni kényszerült, s ez na-
gyon sok többletmunkát kívánt mindenkitõl, - mondta az
igazgatónõ - ráadásul a kompetencia alapú oktatás beveze-
tése érdekében a pedagógusok továbbképzésen vettek részt,
szombati napokon is folyt a tanítás. Az óriási feladat végre-
hajtásának érdekében széleskörû összefogás jött létre a tele-
pülésen és a környezõ falvakban, amiért köszönet illet min-
den résztvevõt. Ismét bebizonyosodott, hogy mekkora erõ
rejlik az összefogásban, hiszen a legnagyobb gondokkal is
meg tudtunk küzdeni.

Az ünnepségen értékelték az elmúlt tanévet, amelynek
során kiváló tanulmányi eredményükért, példamutató ma-
gatartásukért és szorgalmukért sokan kaptak jutalmat. 

Közöttük Gerstenkorn Kelemen, aki a Zrínyi Ilona
matematika verseny megyei fordulójának legeredménye-
sebb versenyzõje volt, felkészítõ tanára pedig Zapletál Jó-
zsef. Az idei tanévben sok örömet szereztek az alsós
szivacskézilabdások. A Révfülöp kupán összetettben a má-
sodik, a Batsányi és a Tatay kézilabda tornákon elsõ he-
lyezettként vehették át a serlegeket. Valamennyi torna
gólkirályának mondhatja magát Giczi Vivien, Farkas
Veronika pedig a legjobb mezõnyjátékosnak. 

Az év sportolója díjjal járó serleget Farkas Gréta, Biró Bá-
lint, Horváth Norman és Vadász Attila, Maczó Lelle Kata,
míg az év atlétája címet Cseh Péter kapta. Jó tanuló, jó sporto-
ló díjat vehetett át Szabó László, aki nemcsak példamutató ma-
gatartásával, 8 éven át kitûnõ bizonyítványával, közösségi mun-
kájával, hanem a sport területén nyújtott kimagasló eredmé-
nyeivel is hozzájárult az iskola jó hírnevének öregbítéséhez. 

Tatay plakettet kaptak azok a szülõk, tanulók és
pedagógusok, akik legtöbbet tevékenykedtek az iskoláért. Az
idén Szabó László, Virágné Nagy Hajnalka és Dér Tibor
szülõ, illetve Csizmarik Béláné és Zapletál József
pedagógusok kapták a kitüntetést. 

KKyy

A Borbély borok éve

Tatay évzáró

Fotó: Deák



A Városüzemeltetõ VN Kft.-nél június elsején megtörtén
az ügyvezetõk között az átadás-átvétel, ami gördülékenyen
lezajlott, hiszen az új igazgató már mûszaki vezetõként hat
hónapot dolgozott a cégnél, tehát a napi ügyeket ismerte. A
leköszönõ és az új elnököt is megkérdeztük a váltásról.

Ferenczy Károly
- Milyen érzésekkel vonult nyugdíjba?

- Tudatosan készültem rá, az általam is elképzelt
menetrend szerint alakult minden, a jegyzõ és a
polgármester úr is partner volt ehhez, a Képviselõ-
testületnek pedig volt ideje a megfelelõ pályázó
kiválasztására. Megható volt a városnapi elköszönés, mert az
itt töltött idõ, aktív idõszakomnak egy negyede. Kisszõlõsön
születtem, a Somló lábánál, rokonaimnak ma is ott van
szõlõje, ezért is törekedtem arra, hogy ide kerülhessek.
Amikor benyújtottam pályázatomat bizonytalan voltam,
mert elõtte a versenyszférában dolgoztam és az intézményi
rendszer más jellegû. Ráadásul egy új intézményt kellett
létrehozni, új elvárásoknak megfelelni, mert az elõdje a
hivatal keretei között nem mûködött, de a szolgáltatót sem
akarta az önkormányzat visszaállítani. Óvatosan haladt a
testület, - így utólag is úgy gondolom - hogy kevesebb
adminisztratív probléma lett volna, ha a vállalkozás jellegû
intézmény jön létre. Véleményem szerint városüzemeltetõ és
vagyonkezelõ céget kellene létrehozni, - ami 100%-os
önkormányzat tulajdonban van - annak érdekében, hogy a
meglévõ piacképes vagyont üzleti alapon mûködtesse. Az így
gondolkodó települések ezt teszik, mert az önkormányzat
nem tud piaci alapon döntést hozni, vagy nem tudja akaratát
megfelelõen érvényesíteni.

A nyugdíjba vonulással nem szakadok el a településtõl, ha
jelzik a munkatársaim, rendelkezésükre állok. December
31-ig a szakmai, hatósági munka egy részét jelképes
megbízás keretében továbbviszem mûszaki, gazdasági
tanácsadóként. A parkolási jogszabály változása, a
kolumbárium fejlesztése, a szénégetõ dûlõi pályázat, a
komposztálás beindítása és a lakossági kommunális
hulladékkezeléshez kapcsolódó feladatok megszervezése
van folyamatban.

- Hogyan látja az elmúlt tíz évet?

- Sikeresnek értékelem, minden gonddal és problémával
együtt. Bár az ítélet szubjektív, de ennek a kis cégnek a
története sikeresnek mondható a település szempontjából és
az én szempontomból is. Úgy vélem a nehéz általános
helyzethez képest nem áll rosszul ez a település, az itt élõk
azonban ezt nem így élik meg. Sok függ persze attól, milyen
magasra tesszük a mércét, azonban megvolt az a
lehetõségem, hogy kívülrõl láttam ezeket a folyamatokat.  A
város adottságai, helyzete jobb az átlagosnál, a belsõ viták
ellenére határozottan, szépen fejlõdik, az építõ jellegû
kritikát pedig el kell fogadni. Remélem, hogy sikerül olyan
célokat - az idegenforgalom keretein belül - meghatározni,
amelyhez az állandó lakosság és az üdülõtulajdonosok
többsége felsorakozik. Ha ebben az irányban tud
továbblépni az új, kisebb létszámú önkormányzat, sikerre
van ítélve a település. Keszthely és Balatonfüred között
Badacsonynak van a legjobb lehetõsége minden tekintetben
a kitörésre, a mikro-térségi központ kialakítására. Az
egyesület jó példa erre, hiszen csak összefogással lehet
haladni. Most már lehet akár olyan külsõs alpolgármestert
választani, aki a környezõ településeken mindenhol testületi
tag lenne. Valódi integrációt teremthetne az ilyen jellegû

képviselet. Persze nem ártana egy-két nagy beruházás - de az
sem biztos, hogy Badacsonyban az kell - ez vita tárgya a
szakemberek között is. Az itt élõk érdekeit kell nézni.

- Az értékelés lehet szubjektív, de vannak kézzelfogható

eredmények is, mint például a Kékhullám Zászlós elismerések a

strandoknak.

- Nemcsak ezek, hanem az ismeretlenektõl érkezõ
visszajelzések bizonyítják, hogy nagyon sokat javult a
strandok állapota az elmúlt években. Látni kell azonban,
hogy míg Csopak, Alsóõrs százmilliókat költ ilyen célra,
nálunk nem lehetett ennyit fordítani erre a területre.

Sok múlik az anyagi lehetõségeken, de sok múlik az
emberek hozzáállásán is, amire jó példa az utcabálok esete,
amikor a vállalkozók etetik, itatják a vendégeket, éjjel pedig
felhívnak, hogy milyen rendetlenség van Badacsonyban,
miért nem takarítunk. Én a mindenkori testülettõl segítõ
szándékot és a feladathoz illesztett forrás lehetõségét várnám
el, a szakmai irányítást nem.

Bolla József
- Gratulálunk igazgatói kinevezéséhez, milyen helyzetben

vette át a Városüzemeltetõ Kft-t?

- Köszönöm a gratulációt, rögös volt az út kinevezésemig,
nem kívánom részletezni, de azt elmondanám, hogy nagyon
sokan bíztattak, voltak, akik ellenszenvet sugalltak, de a
többség bizalmat szavazott. Tudatában vagyok annak, hogy
a Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetõjének lenni nem a
népszerûségrõl, hanem a megfelelõségrõl szól. Ennek
szellemében fogom pályázatomban foglalt céljaimat
megvalósítani.

A kérdése második részére az alábbiakat tudom
válaszolni. A "milyen helyzetben, kifejezést nagyon sokfelé
lehet bontani. Milyen szellemi-fizikai munkaerõvel és
feladathoz szükséges létszámmal, milyen eszköz-
állománnyal, milyen morális helyzetben, milyen pénzügyi
helyzetben, stb. Ennek elemzése talán egy következõ riport
témája lehetne, mivel abban a szerencsés helyzetben voltam
mint pályázó, hogy nyolc éves képviselõi múlttal és a cégnél
betöltött három éves Felügyelõ Bizottsági elnöki tisztséggel
teljes rálátásom volt az "egy talicskás" megalakulástól a mai
állapotig, látom a továbbélés és továbblépés lehetõségét a
jövõt illetõen, a nehéz anyagi körülményeink ellenére is.

- Milyen változtatásokat tervez a cégnél, akár szerkezeti, akár

szolgáltatási vonalon?

- A jelenlegi állapot eléréséhez - elismerve a nyugdíjba
vonult ügyvezetõ Ferenczy Károly munkáját - 10 év kellett.
Apró, de céltudatos lépésekkel, haladhatott a fejlõdés útján
az éppen aktuális társasági forma keretei között. Jelenleg
nonprofit Kft. formában mûködünk, mely nem teszi
lehetõvé az ugrásszerû, radikális változásokat.
Legfontosabbnak tartom a szemléletbeli változást, aminek a
receptje roppant egyszerû. Abból kell léteznünk és
fejlõdnünk, amit megkeresünk és nem abból, amit adnak. A
szemléletbeli változással, azokkal a kollégákkal, akik arra
fogékonyak, egy céltudatosabb, ütõképesebb csapat építhetõ
fel. A szolgáltatási skála változtatása, bõvítése megfontolást
igényel, hiszen nem cél olyan tevékenységi kört bõvíteni,
amely sérti a helyi kisvállalkozók helyzetét. Ellenkezõleg.
Olyan volumenû feladatokat kell bevállalni, amelyet velük
együtt, összefogással lehet megvalósítani. Rövid távon most a
"Szénégetõ dûlõi" pályázat megnyerése a  legfontosabb cél,
amely a kötelezõ rekultiváció után megfelelõ beruházással a

térség zöldhulladékát befogadó, azt kezelõ, és komposztáló
telepe lehet, amely jövedelmet termel és munkahelyet hoz
létre.

- Melyek most a legfontosabb feladatai?

- A legfontosabb feladat a cég pénzügyi helyzetének
stabillá tétele. Jelenleg a helyi Takarékszövetkezetnél felvett
9 millió forint folyószámlahitelbõl gazdálkodunk. A
Képviselõ-testület éves finanszírozásunkat 30 millió
forintban határozta meg, a korábbi 40 millióval szemben.
Ebbõl várhatóan csak a közvilágítás költsége kb. 22 millió
forint lesz. A megmaradó pénzbõl, egyéb vállalkozási
bevételekbõl, az Önkormányzat által üzemeletetésre átadott
ingatlanok (strandok, parkolók, köztemetõk) bevételeibõl
tudjuk közhasznú feladatainkat finanszírozni. Sajnos a
közmunkaprogramok egy hónapos csúszással indultak és a
rendkívül esõs idõjárás munkáinkat jelentõsen késleltette.

- A szezonra milyen újdonságok várhatók?

- Az újdonság az, hogy a vállalkozási tevékenységeinkhez
kötõdõ olyan beruházásokat végeztük el, melyek
volumenében meghaladják az eddigieket és mindezt saját
erõbõl. Példaként említhetném a badacsonytomaji strand új
pénztárépület felújítását, mely helyet ad még az orvosi
szobának és a vizimentõknek is, a badacsonytomaji strand
vége és a "bányász" strand között 65-70 parkolásra alkalmas
hely került kialakításrava, Badacsonyban is megújult a
strand bejárata, végre sikerült elérni, hogy szétbonthassuk
azokat a csúf beton pergolákat. A badacsonyi parkolókba
három új automatát vásároltunk és folyamatban van az
"ABC melletti parkoló" bõvítése is. 

De sorolhatnám tovább a folyamatban lévõ munkáinkat:
az Önkormányzat megbízásából a Városüzemeltetõ Kft.
bonyolítja le a település kátyúzását (550m2) és öt út egy
részének aszfaltozását (2170 m2). Az elõbbi még
folyamatban van, az utóbbi már elkészült. Az
Önkormányzati pályázaton nyert pénzbõl (6 millió Ft) helyi
vállalkozókkal összefogva elkezdtük a sportpálya öltözõ
felújítását június 15-én, és várhatóan augusztus 15.-én
fejezzük be. Szintén Önkormányzati pályázaton nyert
pénzbõl 11 millió Ft értékben a mi cégünk bonyolítja le az
óvoda nyílászáró cseréinek projektjét.

A felsorolásból látszik, hogy jelenleg sok feladat van,
amivel kis csapatunknak meg kell birkóznia a kötelezõ napi
elvégzendõ közhasznú feladatok mellett

- Milyen károkat okozott a településen a májusi rendkívüli

idõjárás?

- Szerencsére bennünket az országos katasztrofális
idõjárás túlzottan nem érintett. A tûzoltókkal konzultálva
megállapítottuk, hogy károk ugyan keletkeztek ültetvé-
nyekben, fákban stb., de volumenében eltörpül az ország
keleti részében történtekhez képest.

- Mekkora létszámmal mûködik a cég?

- Az állandó létszámunk 24 fõ, amely a cég magját képezi.
Tavasztól-télig, hat hónapra kibõvül a létszámunk a
közhasznú munkaprogramban levõkkel, melybõl 13 fõ a
PROBIÓ Zrt. alkalmazásában van, és szerzõdés szerint mi
foglalkoztatjuk õket, másrészt 13 fõ a helyi Önkormányzat
alkalmazásában dolgozik nálunk RÁT-osként. Összessé-
gében 50 fõ helyi lakos kap munkalehetõséget nálunk.
Fõszezonban ez még kibõvül 9 fõ diák munkavállalóval,
akik a parkolókban és a strandokon végzik feladatukat.

Amikor a cég ügyvezetését elnyertem, azzal magamra
vállaltam azt a felelõsséget is, hogy az itt dolgozó
embereknek próbálok továbbra is munkalehetõséget és
megélhetést biztosítani. Minden erõmmel meg kell védenem
a céget, mert erre a tevékenységi körre támadó, szemetvetõ
TETT-es társaság, élén az elõretolt kirakat emberrel,
Kárpáti Lajossal szét szeretnék szedni ezt a céget, és a
maguk hasznára mûködtetni és nem a köz javára. Bizonyára
lenne a feladatokra olcsó más megyébõl idehozott idegen
arcú munkaerõ, - úgy gyorsabban dagad a zseb -. Minden a
pénzrõl, az üzleti lehetõségekrõl szól. Ehhez már csak a
politikai hatalmat kell megszerezni és "szabad a gazda". A
sok rágalom és támadás a választópolgárok megtévesztésére
és elbizonytalanítására szolgál. Gerinces dolognak tartanám,
ha a háttérben ügyeskedõ erõk nem elmondatnák, hanem
nevüket vállalva elmondanák problémáikat, sõt ha igazán
szívügyüknek tekintik városunk jövõjét induljanak a
választásokon és tapasztalják meg milyen közszereplõnek
lenni. Ezektõl függetlenül a Badacsonytomaj Város-
üzemeltetõ Nonprofit Kft. az elfogadott 2010-es évi Üzleti
Terve szerint végzi a munkáját, próbál fejlõdni és a helyi
embereknek továbbra is munkát, megélhetést biztosítani.

KKyy

Igazgatóváltás a városüzemeltetésnél

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár



Néhány hónappal az építkezés megkezdése után csaknem
elérte végleges magasságát az egykori Szász Pál telken emel-
kedõ új szálloda, melynek elsõ vendégei már lefoglalták
szobáikat, a jövõ májusi megnyitót követõ szezonra.

A részletekrõl érdeklõdve Nagy Miklóstól, a beruházó B

1237 Kft. egyik tulajdonosától megtudtuk (az üzlettárs Tö-

rök Péter, a Pillars Consulting tulajdonosa), hogy a mun-

kákkal a terveknek megfelelõen haladnak, amelynek ered-

ményeképpen egy aktív, háromcsillagos szállodát szeretné-

nek megvalósítani mintegy 900 millió forintos összegbõl, pá-

lyázati segítséggel. Filozófiájuk középpontjában a bor áll,

egy borvidéki központot hoznának létre, ahol megjelenhet-

nének a környék fejlõdõ családi borászatai. Azonban nem

kizárólagosan erre alapoznak, hiszen a nemzeti parkkal is

együttmûködnek a környék idegenforgalmi lehetõségeinek

kiaknázásában. Különleges szállót akarnak, s ehhez a Gep-

petto belsõ építészeit hívták segítségül - "otthon is ilyen

lenne, ha bátrabbak lennénk" szlogennel. 

A minden igényt kielégítõ 36 szoba, 11 apartman (ehhez

csatlakozik a Neptun további 15 szobával és egy apartman-

nal) összesen 150-160 vendéget tud majd kényelmesen ki-

szolgálni. Emellett 150 fõs szétválasztható konferencia-

terem, 30 személyes klubterem, 400 négyzetméteres wellness

részleg, 15m-es feszített víztükrû medence élményelemek-

kel, jakuzzi, szauna, gõzkabin, szolárium, infra-szauna,

masszázs, sószoba szolgálja a pihenést, kikapcsolódást. 

A ház teljesen nyitott lesz - teszi hozzá Nagy Miklós -

tehát nemcsak a szállóvendégeket szolgálja, bármely, a te-

lepülésen zajló eseménynek helyet tudunk adni. Nem lesz

túl nagy a szálló, de próbálunk minden korszerû szolgál-

tatást megvalósítani, kezdetben három, majd négycsillagos

színvonalon. A mûködtetéshez - idénytõl függõen - 30-45

ember munkájára lesz szükség, itt nyílván a megfelelõen

képzett helyiek lesznek elõnyben. Hamarosan elindul a

személyzet kiválasztása, melynek részleteirõl az újság kö-

vetkezõ számaiban jelennek meg részletek. 

Ha az építkezéssel zavarjuk környezetünket, ezért megér-

tésüket, türelmüket kérjük, de egyúttal azt is, hogy jelezzék

felénk (a borbaratok@t-online.hu címre), ha kérésük van

ezzel kapcsolatban. KKyy

Aktív szálloda épül
Jótékonyak vagyunk! Néhány évvel ezelõtt megjegyezte
nekem valaki, hogy többet kellene foglalkoznunk a gyö-
nyörû templomunkkal. Csodálatos akusztikáját minden
adventi hangversenyen tapasztaljuk. 

Jó lenne, ha minél többen élvezhetnék ezeket az adottsá-

gokat, nyáron szép orgona hangversenyeket lehetne itt tar-

tani. Igen, ez mind igaz, viszont hogy mindez teljesüljön,

ahhoz már csak "az orgona" hiányzik. És ez komoly akadály,

hiszen szakember két éve vizsgálta meg a templom orgo-

náját. Akkor az anyagi lehetõségek az életben maradáshoz

elkerülhetetlen javítást tették lehetõvé. A mester nem próbált

mellébeszélni. Körülbelül 20 millió Ft kellene a teljes rend-

betételhez. Ezt a munkát lehet szakaszolni, részletezni. Re-

giszterenként 1 millió Ft a szükséges ráfordítás összege. 

Ez a tény inkább elvette a kedvet, mint ötleteket adott. So-

kan belenyugodtunk abba, hogy az orgonának várnia kell a

sorára. Aztán az élet (vagy kolpingos társunk Kútfej Ernõné

Zita, testvérével Deresné Gizivel megerõsítve) másképpen  gon-

dolta. Nekik más véleménye, más ötlete volt a pénz elõterem-

téséhez. Jótékonykodni kell, mondták. De ez sem egyszerû.

Zitának voltak személyes emlékei az elõadómûvészekkel kap-

csolatosan. Annak idején, statisztaként közelebbi ismeret-

ségbe került a környékünkön, fõleg Szigligeten forgatott fil-

mek szereplõivel. Talán ez tehette számára könynyebbé az

elsõ lépést, amikor Eperjes Károlyt megkereste. Miután nem

kapott elutasítást (Zita tudta, hogy így lesz), beindult a szer-

vezés. És a sors, de hitem szerint inkább a Jóisten, átvette az

irányítást, és létrejött a jótékony célú elõadás június 13-án

Eperjes Károly, Mécs Károly és Konthur Mária szereplésével.

Nem tudatosan, hiszen nagyon rövid idõ állt rendelke-

zésre, véletlenül nagyszerû elõadók kerültek össze. Mécs

Károlyt elegáns elõadói stílusa, gyönyörû hangja, igényes

mûsorválasztása, Eperjes Károlyt a szenvedélyes elõadás-

módja, túlfûtötten is a tökéletesség keresése jellemzi. Két el-

térõ, de a különbségekkel együtt csodálatos mûvészt hallhat-

tunk. Mindezt Konthur Mária szép dalai foglalták keretbe.

A jó ötlet sok ember szívéhez talál utat. Ilyen még nem volt

Badacsonytomajban. Volt miért izgulni. Jönnek, nem jönnek,

lesznek érdeklõdõk? A hõség ellenére megtelt a templom.

Azt gondolom, a több, mint egy órás program végén mél-

tán zúgott a vastaps, az emberek örömtõl csillogó szemmel

néztek egymásra. 

Badacsonytomaj megmozdult a környezõ településen la-

kókkal. Megmozdult a mûvészekért, megmozdult a temp-

lomért, az orgonáért. Szeretnénk mindenkinek köszönetet

mondani a részvételért, a támogatásért.

Helyi vállalkozók adományai segítették a szervezést:

Imre Pince, Margitai Virágbolt, Vastag Kerámia, Wollmuth

Péter. Örömmel tájékoztatjuk a lakosokat az összegyûlt

adományokról. A rendezvény bevétele: 1.384.000 Ft volt,

ebbõl Badacsonytomaj Város Önkormányzata 1.000.000 Ft,

Hafner Kálmán 100.000 Ft, Nagy Géza 50.000 Ft.

Szívet, lelket melengetõ érzés tudni azt, hogy sok ember

él itt közöttünk, aki képes áldozatot hozni a közösségért, az

orgonáért, egymásért. Jó tudni azt, hogy sokan vannak

közöttünk, akik szeretik lakóhelyüket, szeretik szépnek

tudni városukat, szeretnek büszkék lenni a településükre. Jó

volt badacsonytomajinak lenni június 13-án, vasárnap

délután. KKoollppiinngg  CCssaalláádd  EEggyyeessüülleett,,  SSzzõõkkee  MMaarrggiitt

Az adománygyûjtés folytatódik, sok elõadás, pályázat

kell még a szükséges összeg elõteremtéséhez. Mindig az

elsõ lépés a legnehezebb, azon pedig már túl vagyunk.

Csatlakozni lehet személyesen a plébánián, vagy a 

következõ számlaszámra történõ befizetéssel:

Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet: 
72800030-15304537

Jótékonyak vagyunk?

Osztálytalálkozót tartottak 2010.
június 26-án a badacsonytomaji
Általános Iskola 1954-ben vég-
zett tanulói.

A 70 éves öregdiákok az Arany-

kagyló étteremben köszöntötték

egymást, felelevenítették az el-

múlt 56 év eseményeit, életük bol-

dogulását és megemlékeztek el-

hunyt társaikról, tanáraikról.

A találkozó résztvevõi voltak:

Varga István és neje, Csala József

és neje, Busch Jánosné szül.:

Kaszás Ilona, Demeter Ferencné

szül.: Szalkovics Teréz, Ellés

Imre, Bölecz Lászlóné szül.:

Hatvani Erzsébet, Sárközi József-

né szül.: Forintos Magdolna,

Deák Sándorné szül.: Filep

Erzsébet, Pálfy Jenõné szül.: Ta-

kács Erzsébet, Nagy Béla, Sárvári

Jánosné, szül.: Rakics Etelka,

Folly Éva, Pomázi Szilárdné szül.: Torma Gizella és

Mórocz István /a.n.: Szecsõdi Anna./

Elismeréssel szóltak városunk fejlõdésérõl, környezeti

szépségérõl és a lelkükben élõ visszavágyásról, szeretetrõl.

Véglegesítették szándékukat, hogy a jövõben évente, jú-

nius utolsó szombatján találkozunk. MMóórroocczz  IIssttvváánn

Osztálytalálkozó

A Veszprém megyei hivatásos önkormányzati tûzoltó-
ságoknak a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság június 16-án tûzoltóversenyt szervezett Várpa-
lotán, azonban a rossz idõjárás miatt a szabadtéri verseny
elmaradt, helyette kispályás labdarúgó-teremtornán
mérték össze erejüket a megye tûzoltóságainak csapatai. 

A Badacsonytomaj Város Hivatásos Önkormányzatá-

nak csapata 3. helyezést ért el, gyakorlatilag veretlenül vé-

gigjátszva a tornát, a döntõbe jutásért is csak hétmétere-

sekkel maradtak alul. Maga mögé utasította ezzel Ba-

latonfûzfõ, Ajka, és Pápa csapatait, az elsõ helyen Pét-

fürdõ, a másodikon Veszprém végzett. A torna legnagyobb

arányú gyõzelmét a badacsonytomaji csapat aratta, a 3.

helyért játszott mérkõzésen 9:2-re verték Balatonfûzfõt. 

SSeeggeessddii  FFeerreenncc

A csapat tagjai: álló sor balról jobbra: Farkas Attila,
Pfluger Attila, Péter László, Kiss Gábor, Bolf  Dávid,
Blaskovics István, guggolnak: Kiss Károly, Mejlinger
István, Baumann Szabolcs, Nagy Zoltán, Móringer
Imre, elöl: Mejlinger László, Fülöp Péter

Dobogós tûzoltók

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Segesdi



A magyar származású badacsonyörsi ingatlantulajdonos,
Németh Judit jóvoltából kétéves kapcsolata van a Tatay
Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolának a
saarbrückeni zeneiskolásokkal. 

Tavaly nyáron õk látogattak el hozzánk, mutatkoztak be a
Borhetek programja keretében egyéni mûsorszámokkal és
közös muzsikálással. Ekkor hívtak meg bennünket, hogy az
idén látogassunk el hozzájuk. 

Egész évben lelkesen, külön próbákkal készültünk. Igye-
keztünk olyan mûsorszámokat összeválogatni és betanulni,
amelyek bemutatják iskolánk életét. Így került a repertoárba
népdal, néptánc, musical sláger, rock and roll, kánon, hang-
szeres bemutató. Emellett német dalok megtanulásával is
kedveskedtünk a vendéglátóinknak. 

2010. június 7-én indultunk a több, mint ezer kilométeres
útra. Köszönet a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulásának, aki nagyon kedvezményesen biztosította
utunkhoz az autóbuszt. Tizenöt órás utazás után érkeztünk
meg Saarbrückenbe, ahol a német gyerekek és szülõk nagy
izgalommal vártak bennünket. Támogatóink jóvoltából
(Szülõi Munkaközösség, Varga Pincészet Kft.) kis ajándék-
csomagokkal, s egy-egy palack borral kedveskedtünk nekik.

A gyerekeinket családoknál szállásolták el, s ezek a családok
biztosították önzetlenül a reggelit és a vacsorát is. Mi magya-
rok hajlamosak vagyunk a németeket mértéktartónak jel-
lemezni, pedig az a szeretet és törõdés, amivel körülvettek
bennünket az példaértékû.

Programokban rendkívül színes volt az egész hetünk.
Elsõ nap délelõtt Saarbrücken nevezetességeivel ismerked-
tünk, délután pedig a helyi élményfürdõben lubickolhattak a
gyerekek. A második napon Franciaországba, a közeli Metz
városába látogattunk, ahol megtekintettük a gyönyörû gó-
tikus katedrálist és bepillanthattunk a francia üzletek színes
forgatagába. Harmadik nap délelõtt az állatkertbe mentünk,
délután léptünk fel elsõ alkalommal az iskola aulájában.
Nemcsak a mûsorunkkal arattunk sikert, hanem dícséretet
kaptunk a német szülõktõl, nevelõktõl a magyar gyerekek
felkészültségéért, fegyelmezettségéért. A negyedik nap Né-
metország egyik legmodernebb élményfürdõjében füröd-
hettünk. A gyerekeink izgatottan próbálták ki a vadvizi
csúszdát, csúsztak sötét, villogó fényekkel díszített alagut-
ban, s úszkáltak a tengeri sós vízzel feltöltött medencében.
Az ötödik nap délelõtt a határ mellett épült francia-német
parkba látogattunk el, amelyet kisvonattal járhattunk körbe.
Itt ebédre vendégül látott bennünket az egyik vállalkozó
apuka, aki az ötcsillagos kaszinó-étterme különtermében
finomabbnál finomabb csemegékkel kedveskedett nekünk.
A német vendéglátóink ott tartózkodásunk alatt valamennyi
belépõjegyünk árát átvállalták. Délután Saarbrücken egyik
városrészében Fridrichstaalban léptünk fel másodszor. Itt
már nemcsak a szülõk, a gyerekek tekintették meg a mûso-
runkat, hanem a helyi lakosság is eljött a messzi Magyar-
országról érkezett iskolások produkcióját megnézni. A
nagysikerû programunk után finom süteményeket és
üdítõket fogyaszthattunk. Másnap kora hajnalban nagyon
fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagodva indultunk haza. 

Szeretném megköszönni a gyerekeknek a munkájukat, a
kitartásukat, példamutató viselkedésüket. Nagyon köszö-
nöm Németh Juditnak a meghívást, és a kint tartózkodá-

sunk alatti anyai gondoskodást. Köszönöm Sall Csabá-
nénak, a Szülõi Munkaközösség elnökének, és Farkas Csilla
kolléganõmnek, hogy elkísértek bennünket és segítették a
gyerekeket. Külön köszönetemet fejezem ki Illés László
szülõnek, hogy sofõrként eljött velünk és napidíjáról is
lemondva támogatott minket. Mindemellett több volt Õ
nekünk, mint sofõr, hisz éjjel-nappal rendelkezésünkre állt,
szervezett, problémákat oldott meg, segítette a gyerekeket és
bennünket. Azt mondhatnám, hogy valamennyi apuka és
anyuka helyett volt jelen, mindenben számíthattunk rá!
Végül, de nem utolsó sorban nagyon köszönöm az érintett
szülõknek, hogy az elsõ pillanattól kezdve támogatták a
kirándulás gondolatát, s így a gyermekeiknek egy felejt-
hetetlen élményt szereztek. Bár az iskolából mentünk, de a
jó hírét keltettük városunknak, Badacsonytomajnak, a
térségnek, s talán az országnak is.

Októberben a vendéglátó gyermekek Badacsonytomajra
érkeznek majd. Szeretnénk, ha viszonozhatnánk azt a sok
figyelmességet, kedvességet, amellyel körülvettek bennün-
ket. KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóónnéé  sszzeerrvveezzõõ  ttaannáárr

Hivatalból, vagy felkérésre számtalan cikket írtam életem
során, de magánemberként, önszántamból, ez az elsõ eset,
így aztán meglehetõsen zavarban vagyok, szabad-e az
olvasókat terhelnem a gondolataimmal. 

A döntést az elõzõ számban megjelent " A TETT-ek
mezeje" címû írás két mondata segítette. Az egyik mindenkit
ösztönöz a véleménye megírására, a másik pedig vádolja a
város vezetését a hagyományok és a kultúra elhanyagolása
miatt. Errõl nekem más a véleményem, ami talán annak
köszönhetõ, hogy nem két éve, hanem negyvennégy éve
gyûjthettem tapasztalatot a vitatott területen, így a tapasztalt
tények alapján, az én TUDÁS-om eltérõ. Tanárként
másoknak is szeretném javasolni, hogy valós ismereteket,
sokoldalúan igazolt tényeket szerezzenek, hogy biztos
TUDÁS-sal rendelkezhessenek majd.

Kérem, ne vegyék tolakodásnak, hogy mint a helyi hagyo-
mányápolás és kulturális élet aktív segítõje, megosszam
Önökkel, mi is történik Tomajon e téren.

- A város vezetõi felhatalmazták a polgármestert a
Nyugat-Magyarországi egyetem Mûvészeti Intézetével való
együttmûködési megállapodás aláírására, melynek eredmé-
nyeként a végzõs hallgatók vizsgafeladatként a korszerûtlen
Egry József Mûvelõdési Központ és Könyvtár többfunkciós
átalakítására készítettek tanulmányterveket, többszöri
helyszíni tanulmányozás után. A jobbnál jobb ötletekkel bíró
tervrajzokat két héten át mindenki megszemlélhette egy
kiállítás keretében, melyet Mészáros György festõmûvész, az
intézet igazgatója nyitott meg, aki mellesleg örsi nyaraló-
tulajdonos.

A kiállítás utolsó napján egy fórum keretében bárki el-
mondhatta meglátását, s a különféle szervezetek is meg-
nyilatkozhattak.

- Négy éve a megyei fenntartók az Egry József és Szegedy
Róza múzeumok bezárása mellett döntöttek, azóta az
egykor veszteséges intézményeket az önkormányzat
mûködteti. Egry József százéves születésnapján nagysza-
bású megemlékezést szerveztek, az irodalmi-zenei össze-
állítást magam készítettem, s a szereplõk profi és amatõr
elõadómûvész barátaim voltak, fellépti díj nélkül.

Négy világhírû mûvész litográfiáiból - ezek kõnyomatok,
s nem reprodukciók - álló gyûjteményt szereztek meg,
melyek között Salvador Dali, Touluse Lautrec, Joan Miro és
Pablo Picasso mûveit nézték meg több ezren. A gyûjte-

mények tulajdonosa Csikós Nagy Zsuzsanna örsi nyaraló-
tulajdonos nem kért térítést a kiállításért, sõt többek között
Sopronban és Pápán is engedélyezte az anyagok bemu-
tatását.

A képviselõtestület újabb tizenegy Egry képet szerzett
ajándékként, egykor Badacsonyban, vagy környékén
nyaralóval rendelkezõ neves tulajdonosok leszármazottaitól.

A térség élõ és elhunyt mûvészeinek rendszeresen
kiállítják alkotásait. Legutóbb Kolop József Káptalantótiban
élõ szobrászmûvész mutatkozhatott be.

- Az önkormányzat által fenntartott Tatay Sándor
általános iskolában helyet adtak a Szín-vonal mûvészeti
iskolának, mely kiváló szinten, nemzetközileg elismerten
segíti a TEHETSÉG gondozását, vezetõje Baranyai
Zoltánné és családja Lábdiban tudhat magáénak nyaralót.

- A kihasználatlan, leromlott állapotú Keresztury - házat,
bérbe adták a Nemzetek Házának, az öt évre kifizetett
bérleti díjból felújították, s most ott székel a Collegium
Fenno - Ugricum, Prof. Dr. Pusztay János intézetigazgató
egyetemi tanár vezetésével, aki azóta már vásárolt nyaralót
Tomajon, s a "Kéknyelû Generálisa" cím tulajdonosa. Az
intézet minden hónapban rendez elõadást kiállítással
egybekötve, utána pedig bor és pogácsa mellett beszélgetésre
hívja az érdeklõdõket. Az intézet titkárát, aki "civilben"
logopédus - magyar szakos tanár, a polgármester megnyerte
az iskolában és óvodában való közremûködésre is.

-A "Borhetek" és a "Badacsonyi szüret" évente megren-
dezésre kerül, mely vonzza a térségbe a kirándulókat. A
felvonulás, a szüreti harang, a lisztes csínytevõk, a lovasok és
így tovább igazán szép példái a hagyományápolásnak. Ide
tartozik a Rózsakõ-fesztivál, a Kéknyelû virágzás
ünnepségének jelentõs része. A városnap is a hagyományok
része, ahol a tizennyolc éveseket ünnepélyesen fogadják a
város polgáraivá egy szép kerámiából készült "dokumen-
tummal", s ekkor választják a város borát, hogy azzal kö-
szönthessék föl õket.

Számomra a hagyományokhoz sorolhatók a "Libanapok"
novemberben, a nyugdíjasok meghitt karácsonyi ünnepsége,
a mozgalmas adventi hetek, az egyre több érdeklõdõt vonzó
karácsonyi koncert, a "malacvisítás", vagyis a közös disznó-
vágás, ahol mindenkinek van feladata, mint egy családban, s
aztán a disznótorban lehet közösen mulatni. További hagyo-
mánynak tekinthetõk a mikuláskor és farsang idején zajló

rendezvények. A felsorolt események szervezõje a mûve-
lõdési központ, fõ anyagi támogatója az önkormányzat.

-Ma már hagyományként tekinthetõk, a különbözõ
kulturális rendezvények is, például a Magyar Kultúra Nap-
jának megünneplése az idén, Kölcsey intelmeinek feli-
dézésével, a Költészet Napja, ez évben Kisfaludy Sándor,
Jankovich Ferenc és Keresztúry Dezsõ verseibõl készült
összeállítással, s közremûködött Tas Ildikó, a Magyar Állami
Operaház magánénekese is. Három napon át emlékeztünk
májusban a száz éve elhunyt Tatay Sándorra a tördemiciek-
kel együtt. Tavaly megtartottuk a 100 éves Radnóti évfor-
dulót, az Ünnepi Könyvhét alkalmából Pusztay professzor
verseibõl és Masszi Ferenc festõmûvész illusztrációiból ké-
szítettünk bemutatót.

A nemzeti ünnepeinken szintén színvonalas irodalmi-ze-
nei mûsorok hangzanak el helyi versmondók és profi elõ-
adómûvészek közremûködésével.

Természetesen a civil szervezetek is ápolják a hagyo-
mányokat és a kultúrát, jómagam is többször tartottam
elõadást felkérésükre.

-Nem néphagyomány, de szót érdemel, hogy a helyi
fiatalok "itthonmaradását" jutányos, közmûvesített, aszfaltos
úttal ellátott telkekkel segítették, az újszülötteket 50 000
forintos takarékbetéttel ajándékozzák meg, évekig ösz-
töndíjjal támogatták a felsõoktatásban részesülõket, ingyen
autóbusszal járulnak hozzá az iskolások síeléséhez, s az
iskoláskorú rászorulók helyett kifizetik a költségeket a téli és
nyári kirándulások alkalmával egyaránt. A tankönyveket is
ingyen osztották több éven át. Mindezzel a TEHETSÉG
gondozását segítik elõ, melyek majd MÛVELTSÉGET,
mástól átvett kifejezéssel TUDÁST biztosítanak. Ezért
újítják föl az iskolát, vezették be a legkorszerûbb oktatási
formát, a kompetenciára, a képességekre épülõ tanítást.

Kedves olvasók, azt hiszem büszkék lehetünk a fentiekre.
A magam részérõl továbbra is vállalom a segítést, ahogy
eddig is "honleányi kötelességbõl", díjazás nélkül.

Már csak egy maradt hátra, föltenni a költõi kérdést: Ha
ennyi mindenrõl nem tud a TETTE-ek mezeje" cikk szer-
zõje, akkor lehet az, hogy az általa több hónapja folytatott
"tényfeltárás" nem megalapozott?!

TTóótthh  MMaarriiaannnn  eeggyyeetteemmii  ffõõttaannááccssooss

A tettek beszélnek

Zenével a határokon túl...
- Az iskolai énekkar Németországban -

Saarbrücken Polgármesteri Hivatala elõtt

Szerepelés a polgármesteri hivatalban

Fotó: Tatay

Fotó: Tatay
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A badacsonytomaji általános iskola felújítása miatt a Ba-
latonfelvidéki Szín-Vonal Mûvészetoktatási Intézmény
nyári alkotó táborát a Mûvészetek Völgyében szervezte
meg 50 diák részvételével.

Az intézmény az Oktatásért Közalapítvány által kiírt pá-

lyázati felhívásra (2010. évi tehetséggondozó táborok támo-

gatása a közoktatás területén - NTP-OKA-II/1.) benyújtott

anyagát a bírálóbizottság támogatásra érdemesnek minõ-

sítette, így a mûvészetoktatási intézmény céljainak megva-

lósításához 800.000 Ft anyagi erõforrást biztosított.

A tehetséggondozó tábor célja: a táj természeti szépségé-

nek, kultúrájának megismertetésével a résztvevõk esztétikai

érzékenységének fejlesztése; változatos tárgyalkotó tevé-

kenységekkel a tervezõ, alkotó képességek növelése; tehet-

ségvizsgálatokkal az önismereti képesség objektivitásának

elõsegítése; közösségi programok segítségével a szocializá-

ciós képességek jobbítása.

Az intézmény a 8-11 éves tanulók számára olyan kéz-

mûves tevékenységeket szervezett, amely felkeltette érdek-

lõdésüket a mai tárgyalkotó mûvészet iránt. A résztvevõk a

tárgyalkotás során megismerhették a papír és a természetben

található anyagok (fafélék, agyag, kõ) alakíthatóságát. Bo-

nyolult papírmetszetek, papírmassza reliefek, nagyméretû

hullámkarton és doboz konstrukciók, kéreg és faszobrok, a

természetben található kõ és papírmassza felhasználásával

igényes kisplasztikák készültek. A foglalkozásokat rendkívül

hasznos, a tájat, az épített környezet, a helybeli kézmûves-

ség, a helyi gyûjtemények megismerését elõsegítõ kirándu-

lások színesítették. 

Az alkotó programokat érdekes, kreativitást mérõ tesztek,

feladatok gazdagították, melyeket augusztus 26-án mutat be

az intézmény a tapolcai Tamási Áron Mûvelõdési Házban. 

A táborzárásra egy rendkívül szép kiállítást készítettek a

tanulók, melyet a "Mûvészetek Völgye" rendezvényeinek

keretén belül (július 23-augusztus 1-ig) a taliándörögdi

általános iskola aulájában minden érdeklõdõ megtekinthet.  

BBaarraannyyaaii  ZZoollttáánnnnéé

Szín-Vonal alkotó tábor

Az idén is nagy sikernek örvendett a gyerekek körében a
"Balatont megkerülni kerékpárral" tábor. 

A szép számmal jelentkezõ gyerekek mellé természe-

tesen felnõttek is csatlakoztak, akik sok mindenben segí-

tették munkánkat. Sajnos az idõjárás nem kedvezett, de

legalább nem sültünk pecsenyére. Már induláskor szemer-

kélt az esõ, de mi nekivágtunk az összességében 210 km-es

távnak. Közben többször eláztunk, megszáradtunk, eláz-

tunk - így kissé vizes állapotban érkeztünk Káptalanfüredre,

az elsõ szálláshelyünkre. Estig próbáltuk megszárítani átá-

zott ruháinkat - több-kevesebb sikerrel - az elõbukkanó nap

sugarai segítségével. Másnap újult erõvel vetettük rá magun-

kat a döcögõs kerékpárútra. Siófokon áthaladva láthattuk,

hogy a Sió-csatorna mennyire tele van vízzel, és örültünk,

hogy ezen a napon még nem áztunk meg. Örömünk nem

sokáig tartott, mert rövidesen elkezdett cseperegni az esõ, és

az utolsó kilométereket Zamárdiig szakadó esõben tettük

meg. Így sajnos elmaradt az a lehetõség, hogy délután a

Kalandparkban fitogtassák ügyességüket a gyerekek. A

harmadik nap délelõttje azonban "kalandosra" sikerült,

viszont elértük azt, hogy délután már nem esett az esõ, így

Balatonfenyvesre szárazon érkeztünk meg. Utolsó nap

reggelén verõfényes napsütésre ébredtünk, aminek min-

denki nagyon örült. Sajnos fürödni nem tudtunk a vonyarc-

vashegyi strandon, mert nagyon hûvös volt a víz, viszont

remek ebédet rendelhetett mindenki magának. 

Négynapos utunk során szembesültünk azzal, hogy a víz

nagy úr tud lenni, hiszen nemcsak mi áztunk el többször is,

hanem a part mentén levõ területek is víz alatt álltak.

Köszönet a segítõinknek, és a gyerekek kitartásának!

FFaarrkkaass  CCssiillllaa

Bringára fel!

Az idei alsós tábor helyszínéül a Bakony szép, vadregényes
tájára esett a választás. 

Táborhelyünk Vinyén, az Öregbakony turistaházban

volt. Kellemes fogadtatásban, remek ellátásban volt részünk

az öt napban.  Vasárnap még a nagy melegben indult útnak

a kis csapat. Útközben  Veszprémben megnéztük  az Állat-

kertet, így a délutáni órákban érkeztünk csak meg Vinyére.

A turistaház vezetõje (Angi néni) praktikus tanácsokkal

látott el bennünket, felhívta figyelmünket minden érdekes

látnivalóra. Jártunk a Fenyõfõ határában az Õsfenyves fái

mellett.  Angi néni vezetésével  a Hódos-ér gyaloghídján

eljutottunk a Likas-kõ érdekes sziklaalakulatáig. A kõben

elágazó járatok vannak, amin át lehet bújni. Odafelé

szedtünk Szent László megkövesedett pénzébõl. 

Természetesen nem hagyhattuk ki a Cuha-völgyének

megismerését sem. Vonattal elmentünk egy megállót Por-

vacsesznekig, és onnan a völgyön keresztül, többször átkelve

a Cuha vad, sziklás medrében visszaérkeztünk szállás-

helyünkre. Közben láttuk a betyárok barlangjait is.

Bemásztunk a Kõpince-barlangba, és a Kõpince-forrást

érintve elsétáltunk a Pakuts pihenõig.

Nagy kihívás volt a gyerekeknek az éjszakai túra. Söté-

tedés után vágtunk neki csendben az éjszakai erdõnek.

Célunk az õzek éjszakai legelészõ helyének figyelése volt, de

inkább csak a bozótban való csörtetésüket hallottuk. Az

erdei úton átvonuló vaddisznók pedig otthagyták nekünk a

"szagukat".  Ezután következett az éjszakai bátorságpróba!

Egy murvás útszakaszon a gyerekeknek egyesével,

kettesével kellett elmenniük 300-400 métert egyedül. Az út

végén természetesen várták õket, eltévedni nem lehetett.

Nagy élmény volt, másnap is errõl beszéltek, mert a táv

végén az egyik kísérõ bebújt a bozótosba, és úgy röfögött,

mint egy vaddisznó, persze rögtön fel is hallatszott a már

megérkezett gyerekek nevetése.

Utolsó este tábortûzzel búcsúztunk a Bakonytól. Fá-

radtan, de élményekben gazdagon térhettünk haza!

FFaarrkkaass  CCssiillllaa

Irány a Bakony!

Június 28-tól július 3-ig ezen a nyáron is megrendezésre
került az iskolai tenisztábor.

Nagy izgalommal indultunk neki a tenisz rejtelmeinek.

Minden nap 8-tól 11-ig ütöttük a labdát. Napról-napra

ügyesebbek és magabiztosabbak lettünk. Minden reggel

bemelegítéssel kezdtük a munkát, majd a folytatásban

különbözõ ütésekkel ismerkedtünk meg, mint a tenyeres és

a fonák. A napon töltött órák után nem csak színünk,

hanem izomzatunk is gyarapodott. Köszönjük a lehetõséget

Pista bácsinak, aki szaktudásával évek óta segíti a táborozók

fejlõdését és biztosítja a tábor jó hangulatát.

KKoovvááccss  JJaannkkaa,,  MMaacczzóó  LLeellllee

Tenisztábor

A kis horgász elsõ nagy fogása

Fotó: Pintérné 

Július elsején gondolom városunk lakóit is kellemes
meglepetés érte Vecsey András ajándékának - 2011-es
falinaptár - nézegetését követõen.

Vecsey úrnak komoly kötõdése van szülein -

nagyszülein keresztül Badacsonytomajhoz (de

szerencsére nem egyedüli lokálpatrióta). Rendez-

vényeinken rendszeresen találkozhatunk vele,

borászainkat, vállalkozóinkat és Önkormányzatunkat

figyeli, véleményével segíti, borászaink hírnevét öregbíti.

A mostani ajándékával maradandó emléket tett le

városunk lakóinak asztalára. Politikamentes

megnyilvánulása jólesõ érzés, én Õt mindig is ilyen

embernek ismertem meg. Szülei a politikai elnyomás

ellenére is mindig szívesen jöttek Badacsonytomajra.

A naptárak még korlátozott példányban kaphatók

Badacsonytomajon, a Fõ utcai Irka-Firka üzletben, ahol

az ajándékba kapott példányokra is emlékbélyegzõ

lenyomatot kaphatnak.

KKöösszzöönnjjüükk  AAnnddrrááss,,  ""HHaajjrráá  BBaaddaaccssoonnyy""

Ajándék!

Fotó: Farkas

Fotó: Farkas

Fotó: Baranyai

Fotó: Tatay



Az 1890-es években Hableányban már két nagy szálloda
(Neptun, Hableány), több nagy vendéglõ mûködött,
amelyekbe a sûrûen közlekedõ gõzhajók ontották a
kirándulókat. 

Badacsony a századfordulón természeti szépsége és
kitûnõ borai révén már nemcsak a Balaton-part, de hazánk
egyik leglátogatottabb kirándulóhelye is volt. 

Ezek után lássuk hogyan írt Badacsonytomajról Jankó
János a neves néprajztudós 1902-ben megjelent A
balatonmelléki lakosság néprajza címû könyvében: "Kis
község Tördemictõl 3,2, a Balatontól 0,3 km távolságban.
Hozzátartoznak Badacsony és Kis-Örs házcsoportok: 179
házzal, 1560 lakóval, 5676 kat.hold területtel, postahivatallal,
posta takarékpénztárral, távíróval, gázhajóállomással, fürdõ
és üdülõhely. Nemzetiségi tekintetben 1560 lakójából 1555
magyar, 4 német, 1 egyéb. Vallási tekintetben 1497 lakója
rom.katholikus, parochiája (plébániája) 1788-ban
keletkezett, anyakönyvei 1791 évvel kezdõdnek, Szent
Imrérõl elnevezett temploma a Tanulmányi Alap
patronátusa alatt áll; ide tartoznak a Badacsony hegyen lévõ
Sz. Anna és Sz. Donát, az Ábrahámhegyen lévõ Sz János,
valamint a Kis-Örsön lévõ (páduai) Sz. Antal Kápolnák. 

Az ev. reformátusok száma 4, az Ágotai hitvallásúaké 16,
azok a köveskáli, ezek a kõvágóörsi anyaszentegyházhoz
tartoznak. Zsidó van 43, anyaegyházuk Tapolcán."

Badacsonytomaj gyors fejlõdése a századfordulón táján
indult meg, amikor egyetlen évtized alatt -1900-tól 1910-ig-
600 fõvel gyarapodott a népessége. Fontos szerepe volt ebben
az iparosodásnak, amely a bazaltbánya1903-ban történt
megnyitásával és a vasúti közlekedés 1909-es
megindulásával vette kezdetét. 1910-ben már 151 keresõ
dolgozott az iparban, vagyis 430 személy élt ebbõl az
ágazatból. Jelentõs volt még a mezõgazdasági cseléd- és
munkáslétszám is. Ezek keresõinek és eltartottainak a száma
1050 volt. Badacsonytomaj történetének erre az idõszakára a
matuzsálemi kort megért özvegy, Mórocz Pálné így
emlékezett vissza az 1960-as években: "Mikor évtizedekkel
ezelõtt (1898-ban) idejöttem, a maihoz képest sáros kis falu
volt Tomaj. Ahol most lakunk (proletár sor, Petõfi u.)
bokrokkal és gyepükkel volt benõve. A tanácsház, a posta, a
gyógyszertár helyén káposztás földek voltak. Amikor a bánya

megindult gyors ütemben kezdett fejlõdni a község. 
Lássunk néhány létesítményt az 1900-as évek elsõ

évtizedébõl:
1901-ben épült a három tantermes, három igazgatói

szobás, emeletes felsõ iskola. 
1904-ben készült el a hatalmas Csángói pince és a köré

telepített 80 holdas szõlõültetvény. 
1905-ben kezdte el telepíteni Kisörsön dr. Folly Gyula a

róla elnevezett arborétumot. 
1909-ben adták át a forgalomnak a kisörsi és a badacsonyi

vasúti megállót, valamint a vasútállomást. 
1909-ben készült el Kisörs új iskolája. 
1910-ben építették Tomajon az új drótkötélpályát, amely

a bányából a balatonparti zúzóba szállította a követ.
1910-ben épültek Tomajon a Felsõ kolónia és a

Káptalantóti út melletti Alsó kolónia bányászlakásai. 
1910-ben már készült a gyógyszertár, a posta és az orvosi

rendelõ (szolgálati lakásos) épülete a Fõ utcán. 
1910-ben terebélyesedtek az 1896-ban (a millennium

tiszteletére)ültetett gesztenyefák és jegenyék a
badacsonyi ligetben.

A lendületes fejlõdés eredményeként Badacsonytomaj
kisközséget 1910-ben nagyközséggé, 1911-tõl pedig önálló
anyakönyvi kerületté szervezték át. 

A Balatoni Kurir írta ezzel kapcsolatban:
"Badacsonytomaj kicsiny faluból nõtt néhány év alatt
virágzó községgé. A Badacsonyi Bazaltbánya Rt. és a
Balatoni Vasút lendítették a fejlõdés útjára. Vajda Elek
körjegyzõé az érdem, hogy felismerve a fejlõdéshez való
adottságokat, önálló nagyközséggé szervezte át a
nemesgulácsi körjegyzõséghez tartozó községet, ezzel
közigazgatásilag az erõforrásokat a község kiépítésére
koncentrálta."

Tegyük hozzá: 1910-ben Badacsonytomaj nagyközség
2300 lakójával -Tapolcát nem számítva- már a járás
legnagyobb települése volt. 

100 év múlva ……
2010. nyarán Badacsonytomajon felavatják az új város-

házát.
SSzzeerrzzõõ::  KKaallmmáárr  LLáásszzllóó

Gyászhírek:

Heidt Jánosné sz. Németh Erzsébet 
(született 1927-ben) elhunyt május 18-án

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Holczinger Jánosné sz. Németh Flóra 

(született 1924-ben) elhunyt június 30-án

Nyugodjanak békében!

Ezzel a rövid példabeszéddel Jézus igencsak
megmozgatta hallgatósága fantáziáját. Mindenki tisztában
volt az igazgyöngy értékével, mely az arannyal a
legértékesebb kincsnek számított akkoriban. Ráadásul az
Írás úgy beszél a bölcsességrõl, azaz Isten ismeretérõl, mint
olyan értékrõl, amivel még a "fölbecsülhetetlen drágakövet
sem lehet egy sorba állítani." A példabeszéd egy kivételes,
meglepõ és váratlan eseményt mond el a kereskedõrõl, aki -
talán egy bazárban - megpillantott egy drágakövet. Óriási
értéke pusztán az õ szakértõ szemével volt felmérhetõ.
Számolgatni kezdett és látta, mekkora haszonhoz juthat.
Úgy döntött, eladja mindenét és megveszi. Ki ne tett volna
ugyanígy a helyében?

A példabeszéd legmélyebb mondanivalója, hogy
egyedülálló lehetõségünket, a találkozást Jézussal, vagyis a
köztünk levõ Isten országával - ez az igazgyöngy! - ne
szalasszuk el: minden energiánk, és amink csak van, mind
erre irányuljon! A tanítványok nem elõször érzik, hogy
radikális döntést kell hozniuk, ha követni akarják Jézust,
mindenrõl le kell mondaniuk: a legértékesebb javaikról,
mint a családi kötelékek, az anyagi biztonság, a
megalapozott jövõ. Jézus kérése mégsem képtelenség és nem
indokolatlan. A "minden" helyett, amit elveszítünk, egy
olyan "mindent" találunk, amely értékében semmihez sem
hasonlítható. Amikor Jézus kér valamit, mindannyiszor
megígéri, hogy túlcsorduló mértékben fizeti vissza, és sokat,
még többet fog adni. Ezzel a példabeszéddel biztosít
bennünket, hogy olyan kincs lesz a kezünkben, amely
örökre gazdagítani fog. S ha néha elhibázott lépésnek tûnik
is otthagyni a biztosat a bizonytalanért, már meglevõ
javainkat a csupán megígértek fejében, gondoljunk az
említett kereskedõre: õ tudja, mennyire értékes az a drágakõ,
és bizakodva várja a napot, amikor majd hasznot húz belõle.
Ugyanígy, aki követni akarja Jézust, az tudja, és a hit

szemével látja, milyen végtelen nyereség lesz osztozni vele
Isten Országának örökségében, mert mindent elhagyott érte
legalább lelki értelemben. Isten minden ember életében ad
egy ilyen alkalmat, hogy megragadhassuk a lehetõséget.  

Ez az ige meghívás konkrétan, hogy tegyük félre
bálványainkat, amelyek elfoglalhatják szívünkben Isten
helyét: a karriert, a házasságot, a tanulmányokat, a szép
lakást, a munkát, a sportot, a szórakozást… Meghívás arra,
hogy Istent tegyük az elsõ helyre; hogy Õ legyen minden
gondolatunk és érzésünk csúcsa. Az életben ugyanis
mindennek feléje kell haladnia, és tõle kell kiindulnia. Ha
erre törekszünk, ha az Õ országát keressük, akkor
ráadásként minden más megadatik nekünk - ígéri az
evangélium. Ha Isten országáért elhagyunk mindent,
megkapjuk a százszorost: száz házat, száz testvért, száz apát
és anyát, mert az evangéliumnak van egy kifejezetten emberi
vonatkozása is: Jézus Isten-ember, ezért a lelki táplálék
mellett biztosítja számunkra a kenyeret, az otthont, a ruhát
és a családot is. Talán meg kellene tanulnunk a
"kicsinyektõl" nagyobb bizalommal nézni a gondviselõ
Atyára: Õ nem hagyja, hogy bármiben is hiányt
szenvedjenek azok, akik szeretetbõl odaadják azt a keveset,
amijük van. Kongóban néhány fiatal mûvészi képeslapokat
kezdett készíteni banánhéjból, és pár hónapra rá
Németországban adták el. Kezdetben az összes bevételt
megtartották (volt, aki ebbõl biztosította családja
megélhetését), késõbb viszont elhatározták, hogy
jövedelmük 50%-át közösbe teszik. Ebbõl harmincöt
munkanélküli fiatalnak tudtak segíteni. Isten nagylelkûsége
azonban felülmúlhatatlan: ketten közülük egy üzletben
dolgoztak, és olyan feltûnõ volt a tanúságtételük, hogy több
kereskedõ onnan kért segítséget, amikor alkalmazottra volt
szüksége. Így tizenegy fiatal jutott állandó munkához.  

IIssttvváánn  aattyyaa

100 éve lett nagyközség Badacsonytomaj

Kalmár LLászló: 
Szépirodalom:

Eötvös Károly: A balatoni utazás vége; Madártávlat;

Nyirõ József: A csillagig érõ emberek 2. köt.; Pizelon'

kastaz: Berkenyekoszorú; Pusztay János: Beszakadt

aranyhíd; Az éjszaka képei; Köznapok; Télikék;

Veszélyzóna; Valton, Arvo: Ezer évig hordott engem a

fény.

Gyermek- és szépirodalom:
Ami a szívedet nyomja.

Ismeretterjesztõ irodalom:
Gondolatok a könyvrõl; Gerõ Gyula: Magyar

könyvtártörténeti kronológia; Gábor Dénes-díj: 1989-

2009; Moldvai csángók és a változó világ; Földeák Iván:

Az én Európai Unióm; EU-tagállamok adózása; Péter

Gyula: A futball világa; Pusztay János: Közép-Európa

nyelvi konvergenciatáj: Fejezetek a nyelvi egységesülés

vizsgálatához; Pusztay János: Nyelvével hal a nemzet.

Július 16 - 26 között a könyvtár zárva tart. Elsõ köl-
csönzési nap július 26. (hétfõ)

SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn  kköönnyyvvttáárrooss

Könyvajánló

Katolikus üüzenet: 
"A mennyek országa hasonlít a kereskedõhöz, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon

értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette." (Mt 13, 45-46)

Folytatás az 1. oldalról...

Olvasói levél
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselõ-testület!

Egy évvel ezelõtt, amikor a Balatoni nád feldolgozása
és gondozása, évenkénti aratásával kapcsolatban levelet
írtam Önnek és a Testületnek, azt a választ kaptam, hogy
ha a strand körül learatásra kerül a nád, az a
badacsonytomaji Falumúzeum tetejének javítására
kerül. Azóta csak azt várom, hogy mikor fogják
megjavítani? Sem a nád feldolgozása - sem a múzeum
teteje nem készült el. Viszont arról szólnak a hírek a
háttérben, hogy a Falumúzeumot le fogják bontani, mert
rossz helyen van és nem illik bele a "kastélyszerû" nem
odaillõ felújított, leendõ Polgármesteri Hivatal mellé…
Akkor a Szita házat is bontani kellene, mert az is ugyan
olyan? Kérdezem - Melyik volt ott elõbb? Miért van
útban az a régi épület? Fel kell újítani régi formájában és
továbbra is "Múzeumként kell mûködtetni!

A lakosság nem megy bele a bontásba. Mindent
megteszünk, hogy fennmaradjon!!! Tisztelettel, egy
aggódó badacsonytomaji lakos. Sokak nevében.

KKúúttffeejj  EErrnnõõnnéé  ZZiittaa

Az Országos Polgárõr Egyesület (OPSZ) felhívására május
08-án a polgárõrök országos szemétgyûjtést, tavaszi nagy-
takarítást végeztek.

A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) 20 fõvel vett

részt az akcióban és mintegy 10mázsa szemet gyûjtött,

melyrõl a Badacsony újság májusi számában már beszá-

moltunk.

A munkában résztvevõ, azt írásban és fényképpel is doku-

mentáló hatvan polgárõr egyesület és a tizenkilenc megye

között az OPSZ elnöksége, jutalomként 15 db. kerékpárt

sorsolt ki  július 13-án Budapesten. A nyertesek között van a

PEB is, melynek képviseletében Arany György ügyvezetõ

elnök és Csizmazia Pál szolgálatfelelõs vettek át, egy darab.

Skarpea típusú kerékpárt. Ezáltal 4 db-ra növekedett az

egyesület járõrözésre használható kerékpár állománya.

MMóórroocczz  IIssttvváánn,,  PPEEBB  eellnnöökk

Kerékpárt nyertek a
polgárõrök



A júniusi Badacsony újságban megjelent "Vádaskodás he-
lyett…" c. cikkének ezt a címet adtam volna: "Magyarázko-
dás helyett vádaskodás". A kérdés ugyanis nem az volt, hogy
mekkora bajkeverõ ez a Kárpáti Lajos, hanem, hogy mi a
valós helyzet a Spar telekkel? 

A kérdésre nem válaszolt, pedig a 2007. évi szerzõdés is, a
2010. május 27-i Képviselõ-testületi döntés is május 31-i fize-
tési határnapot szabott meg. A pénz azonban a júliusi lapzár-
táig sem érkezett meg. 

Válaszolt ugyan valami zûrzavaros érvvel, hogy bonyolult
település vagyunk, Nemzeti Park, régészeti lelõhely, meg
ilyesmi. Ez akkor azt jelenti, hogy az eladott ingatlanokat nem
kell kifizetni? 

Mielõtt Ön vásárol egy építési telket, nem vizsgálja meg,
lesznek-e nehézségei az engedélyezéssel, vagy hogy egyáltalán
beépíthetõ-e?

Talán az osztrák bank köti a folyósítást ahhoz, hogy a telek
ne legyen kifizetve? Vagy az engedélyezõ építési hatóságok né-
zik rossz szemmel, ha egy ingatlan ki van fizetve? Egyáltalán
mennyi a jelzáloghitel bevallottan felvett "egy része" és azt mire
költötték? Ön készséggel elhiszi, hogy a beruházó szándékai
komolyak, és nem csak a hitel felvétele miatt volt szüksége erre
a telekre? Megbízik bennük, ismeri õket. Látható, hiszen
tegezõdnek. 

A jelzálogterhelés magasabb, mint a telek értéke. Elisme-
rem. Mégis, néhány kérdés, polgármester úr, és felhatalma-
zom, hogy mindezt továbbítsa Bessenyei ügyvéd úrnak: A szer-
zõdés és a Testületi határozat szerint a május 31-i határnap
után nem fizetés esetén a telek visszaszáll az Önkormányzat
tulajdonába. A határidõ elmúlt, a szerzõdésszegés bekövetke-
zett. Ahhoz, hogy a telket visszakapjuk, Önök szerint mennyit
kell kifizetni az osztrák Erste Banknak, hogy a tulajdoni lapról
a 440 millió forintnyi terhelést töröljék? Megmondom a választ
is: legalább annyit, amennyit a jelzálog-biztosíték keretbõl fel-
vettek. Van ennyi, ha három év alatt a huszadrésze sem jött
össze? Aki három év alatt nem tud 22 milliót összeszedni, az
semmilyen építkezést nem fog megvalósítani.

Akkor most hogyan tovább? Önök a saját szerzõdésüket
erõszakolták meg a július 7-i testületi döntéssel. Az a szerzõdés
ugyanis a vevõ szerzõdésszegése okán érvénytelenné vált.
Önök nem hozhattak volna ilyen határozatot, amelyben újabb
haladékot adnak a szerzõdés megszegõjének. Akkor most mi
lesz? Hosszú és költséges bírósági csatározás az adófizetõk
pénzén? És mindez ki miatt, Polgármester úr? Ön miatt, mert
aláírt egy egyoldalú szerzõdést. Példátlan dolog a világon, hogy
valaki a kifizetés elõtt tulajdonos lehessen! Még arcpirítóbb ez
egy Önkormányzat esetében, mert itt köztulajdonról van szó!
És Badacsonytomajon ez sorozatos. 

Akad azért kivétel. Van olyan ügyletük is, amelybõl kitûnik,
hogy ismerik Önök a szerzõdésbe foglalt határidõs garancia
fogalmát. Ha érdekük úgy kívánja. A Szász Pál telek szintén
2007-ben kelt el. Eladásakor Önök kikötötték, hogy mit építhet
a vevõ, mikor kezdheti és a legalább harminc szobás szállodát
kötbér terhe mellett mikorra fejezze be. Érdekes módon ott

nem volt fizetési haladék sem, az ár sem volt jelképes, a
hatvanmilliót egy összegben elõre kellett fizetni. (Igaz, az
ottani beruházóval nem tegezõdnek). És lám, magasodik a
szállodaépület. Az Önök Spar-ja mikor fog?

Nem vették észre azt sem, hogy 2007 augusztus 29-én, már
a szerzõdéskötés elõtt lehetetlenné vált a Spar építése?
Dokumentumok szólnak arról, hogy a Spar igazgatósága
kifejezetten kérte: semmiféle kötelezõ érvényû nyilatkozat ne
hangozzék el a nevükben. Itt már a vásárló is jelezte, hogy
tárgyalást folytatott több más érdeklõdõ kereskedelmi
vállalattal. Bárkivel, csak a telekhez jusson hozzá. Azután eltelt
három év. Ahogy Ön fogalmazott, Polgármester úr, egy
kapavágás nélkül. Önök továbbra is a Spar-ral hitegették a
lakosságot. Azután három év múlva jött a beruházó fizetési
haladékért. Arra hivatkoztak, hogy nehézségeik támadtak az
engedélyezetés során. Lehet, hogy csak én nem hallottam,
segítsen ki, melyek voltak az érdeklõdõ kereskedelmi
vállalatok? Cora, Tesco, Metro, vagy Auchan? Vagy valóban
csak jelzáloghitel felvételére kellett az ingatlan? Erre még a
képviselõi sem tudtak választ adni. Nem is nagyon érdekli
õket, hogy milyen áruház lesz, vagy nem lesz. A július 7-i
testületi ülésen kiderült: a képviselõk egy részének csak az Új
Terv Kft érdekei fontosak, nem nagyon érdekli õket a
közvagyon, és a badacsonytomajiak érdeke. A Badacsony TV
nézõi számára azóta már világos, hogy minden erõvel a
polgármester és az egyik alpolgármester érveit fogadtatták el a
tényekkel szemben. Tények? A szerzõdésben foglaltak nem
teljesítése, a Képviselõtestületi határozat semmibe vétele, a
törvénytelenség fenntartása, a hûtlen kezelés felvállalása. Pedig
most mentesülhettek volna ez alól. Késõ. Az Ön testülete hét
igennel, két tartózkodással gátlástalanul megszavazta, hogy
egy Önöknek fontos magánszemélyekbõl álló kétszemélyes
Kft jelképes áron, szerzõdésszegése ellenére tulajdonba
kerüljön. Ezzel a jelenlegi testület színt vallott, kinek a
képviselõi is õk valójában?

A mondat végére a pontot azonban a Tapolcai Városi
Ügyészség fogja tenni, ahol már a szükséges biztonsági
intézkedések mellett nyomoznak fenti ügyben. 

Ha egyáltalán épül valami itt. Ma, 2010 július 7-én, a
testületi döntés elõtt tíz perccel tartott szünetben még a
képviselõk sem tudták, micsoda. Amennyiben Polgármester úr
meghallgatja kívülálló véleményemet: ha multinacionális cég
lennék, én sem építenék áruházat Badacsonytomajon. 2200 fõs
településre nem lehet ilyet alapozni. Fõleg, ha télen szinte
hibernálni kellene az üzletet, és/mert karnyújtásnyira másikak
vannak. Azonkívül, nem látom be, miért kell Badacsonytoma-
jon marokkói ízetlen paradicsomot enni? Vagy dél-afrikai bõr-
héjú szõlõt, esetleg a budapesti nagycsarnokból hozott sápadt
csirkét? Hallott már az önellátó településekrõl? Valaha piac is
volt itt! Nem tévedek nagyot, ha azt hiszem, a Római Biro-
dalom óta mindig is volt. Önök szüntették meg. A május 27-i
Testületi ülésen Önnek is, a képviselõknek is az asztalán volt
egy tulajdoni lap másolat, ezt az elõterjesztés is tartalmazza.
Tehát azt látták, amit én. Tudtak a jelzálog terhelésrõl. Senki
sem szólt, végighallgatták a színjátékot. Ha akkor nem szóla-
lok fel, a tomajiak még ma sem tudják, mi is történt valójában.

Írásában csak épp a kérdésekre nem válaszolt, Polgármester

úr! Mégis keményen kampányol, konkrét válaszok helyett (pl.
miért volt a telken perfeljegyzés, kinek és miért érte meg, hogy
22 milliót fizessen a felperes City Pro Kft-nek, csak azért, hogy
a pertõl elálljon, stb.?)

Kampányában most már ellenem fordult, bár fogást nehe-
zen talál rajtam, ezért az általam elmondottakat igyekszik az
engem támogatóktól származtatni. Higgye el, Polgármester úr,
a dokumentált tényeken kívül csakis saját gondolataimat osz-
tom meg Önökkel. Eddig még nem volt szükségem bértoll-
nokra, és arra sem, hogy lapzárta után 16 napig vajúdjak egy
cikken, mint Ön. Szeretne rajtam fogást találni, de nincs más,
csak a "messzirõl érkezett" és hogy "nem ismeri a badacsony-
tomajiakat". Hadd mondjam meg Önnek, 2010-ben már ter-
mészetes, hogy életünk során akár többször is lakóhelyet vál-
tunk. A XXI. században valakit arról megítélni, hogy honnan
jött, XVIII. századbeli gondolkodásra vall. Megemlíthetnék
Elzászban több francia polgármestert, akik németek, pedig a
történelem során igencsak szemben álltak egymással. 600 000
rotterdami lakos polgármestere marokkói. Giuliani neve is elég
olaszosan hangzott New Yorkban. Badacsonytomaj sem a hol-
don van, polgármester úr! Magyarország törvényei vonatkoz-
nak rá. Ahogyan Önre is. Vonatkoznak persze a gazdaság tör-
vényszerûségei is, ezért nem ajánlom, hogy hivatalból gúnyolja
a város gazdaságának motorjaként tevékenykedõ vállalkozó-
kat, csak azért, mert magasabb fejlõdési fokozatba kapcsolná-
nak, mint amit Ön diktált nyolc évig. Egy-két dolgot biztosan
jobban tudnak Önnél: tisztességesen gazdálkodni, munkahe-
lyeket teremteni.

Ön engem messzirõl jöttnek nevez. Igen, munkám során 17
évet töltöttem külföldön, leginkább Afrikában, de jártam Ame-
rikában is. Elmondhatnám azt is, hogy feketéket miért nem
látnak szívesen fehérek lakta lakónegyedekben. Azért, mert
attól félnek, lefelé indulnak az ingatlanárak. Nálunk, az or-
szágban is van ilyen kisebbségi probléma. Ön szerint - fehér
bõröm ellenére - Badacsonytomajban idegennek számítok. Ta-
lán ezért is látom meg, hogy Örsön minden harmadik ingatlan
eladó (jobban mondva eladhatatlan), és ez lassan átterjed Ba-
dacsonyra is. Ez lenyomja az ingatlanárakat, értéktelenebbé
válik a település. Ha haragszik, ha nem, én éppen az ellenke-
zõjéért küzdök minden erõmmel.

Lett volna szíves, tehát, amíg tehette, a törvénytelenséget,
szerzõdésszegést, testületi határozat semmibevételét megszün-
tetni. Talán akkor az önkormányzati választások elõtt a Fidesz
sem hátrált volna ki Ön mögül. Természetes, hogy így nem ta-
lálták Önt támogathatónak. Ön szerint nem tudom, mit akar-
nak a tomajiak. Õk viszont tudják, én mit akarok, fejlõdést,
biztonságot, nyugalmat, az elkótyavetyélt közvagyon vissza-
szerzését, rendet és tisztaságot a közéletben. KKáárrppááttii  LLaajjooss

A nagy tó partján, a bazalthegyek közötti völgyben egy nap-
fényes kis falu húzódik meg. Ma már városnak neveztetik,
sokan nem tudják, miért. 

Még a nagyközséghez szükséges ötezer fõ felét sem haladja
meg a lélekszám.  A regionális munkahelyi, egészségi,
kulturális központ elvárásainak sem felelt meg. Mégis, a
kérelem a faluból a megyéhez került, ahol aláírták és
továbbították a belügyminiszter asszonyhoz. Az õ tizenkét fõs
szakértõi testülete (akik között vannak geodéták,
urbanisztikusok és egyéb várost látott szakemberek) a
kérelemre tizenhét más jelentkezõvel együtt nemet mondott.
Ámde a szakértõk ítélete nem kötelezõ a miniszterre nézve.
Továbbította a Köztársaság elnökéhez. Az Elnök úr aláírta.
Sikerült, várossá lettünk, hat éve immár. Ez valóban szép
dolog, rangot jelent. De hisszük-e, hogy a ranggal együtt város
lett Badacsonytomaj? - Város ez itten? 

Ha sétálok Tomajon, hogy érezzem a város lüktetését, nem
érzek semmit. Illetve, ellenkezõleg, a városias, felszínes
érzéseknél mélyebbek támadnak. Szép, takaros házak, a
portákon tisztaság, a kapuk elõtt sövény, virágok. Minden
érzékszervem feszülten figyel: hiszen itt még köszönnek
egymásnak az emberek!  Hiszen itt még számít a becsület!
Hiszen itt még emberi értékek szerint tisztelik egymást a
helyben lakók. - Város ez itten?

Az udvar fehér százszorszéppel van borítva, egy-egy
rózsaszín is éktelenkedik köztük. A nefelejcs egészen a
kerítésig futott. A virágos kertet nem tudják már gondozni a
ház lakói, veteményes is csak kis helyen van, a legszükségesebb
zöldségekkel.  A gyerekek, unokák sokszor mondják, eljönnek
kigazolni a kertet, de ha néha el is jutnak idáig, sietnek, sok a
dolguk. Az öregek ezért nem haragszanak, pörög a világ,
nehéz a megélhetés. Nem akarnak a terhükre lenni, inkább, ha
lehet, még segítik is õket, egy-egy üveg lekvárral, befõttel,

borral, tojással, paradicsommal, ami akad a ház körül.
(Megsúgom, néha egy kis pénzzel is). - Város ez itten? 

Most frissen szedett meggy várja, hogy üvegekbe kerüljön.
Ketten szedték, a fa aljáról, csak úgy öregesen.  A fa tetején a
madár a gazda, nem tudja azt leszedni már a tulajdonosa.
Holnap majd elteszik télire a családnak, talán maguknak is
marad belõle néhány üveggel.

Ha eljönnek. Egyre ritkábban jönnek, így többnyire ketten
vannak. Már a kutya sincs meg. Rég eltemették azt is, a kert
végében. A család? A munkájuk a városhoz köti õket. De
hiszen mi is…. - Város ez itten? 

A szõlõsgazda kinek adná át évtizedek alatt felgyûlt
tapasztalatát?  Kinek mondaná el  bazaltízû bora titkát? A
városi unokáknak? Ünnep-e ugyanúgy a badacsonyi szüret,
mint évszázadokon át? Ünnep-e az egész évben keményen
munkálkodóknak, mint azelõtt?  A munkától megfáradt,
adókkal rogyasztott, jövedéki és hegyközségi törvénnyel
bekerített gazdának? Azt hiszem nem. Akkor kinek? Az
árusnak, aki a bazársoron fröccsöntött papucsot, vattacukrot és
bóvlit kínál? - Város ez itten! 

Szép és büszke dolog, ha városi polgárnak neveznek ben-
nünket. Magam is azt mondom, visszafelé már nem kellene
menni. Ha már így alakult, meg kell mutatnunk, hogy tudunk
mi város lenni. Tudjuk mi infrastruktúrával, professzionális
szakértelemmel és hagyományos vendégszeretettel fogadni az
idelátogatókat is, míg ez a rövid szezon tart, kitart az erõnk is.
Három hónapon át kell mindent megtennünk a vendége-
inkért. Ha mindannyian akarjuk, ezt a három hónapot ki is
tudjuk terjeszteni. A hátralévõ hónapokban azután a saját
mindennapjainkat szervezhetjük. Formálhatjuk a magunk
életét, ellátását, munkahelyeit.  Lehetünk mi a hegy körül la-
kóknak munkahelyi, egészségi, kulturális, az országnak pedig
szõlészeti-borászati szakoktatási központja. Hogy bennünket
irigyeljen a Balaton-part és ne fordítva. Hogy mindenki bólo-
gasson, mint Füreden: Város ez itten!

KKáárrppááttii  LLaajjooss

Város ez itten? Dinamikus fejlõdést!

Fizetett ppolitikai hhirdetés

Mi a valós helyzet?

A TETT e havi  fórumán július 23-án,
pénteken 19.00 órakor szeretettel
látjuk az érdeklõdõket az Arany-
kagyló étteremben. 
Bográcsainkból slambucot, halász-
lét és Németh Laci-féle pacalt kós-
tolhatnak. Vendégünk Wichmann
Tamás kilencszeres kenu világbajnok.

Badacsonytomaj csodálatos természeti adottságai  sok év óta
számos látogatót vonzanak e vidékre. 

Ebben  a vonzerõben lényeges szerepet játszanak a vizi-
sportoktól a természetjárásig, kerékpártúrákig, hegymászásig
terjedõ testedzési lehetõségek, de a híres badacsonyi borok
élvezete is jelentõs indíték e környék megismerésére. A
regionális turizmus fejlesztése, az idelátogatók elvárásainak
szolgálata  azonban  még sokkal több figyelmet, számos
intézkedést igényelne. A helyi közigazgatás feladata lenne az
erdõgazdasággal, a Nemzeti Park Igazgatóságával és a turista
szervezetekkel való szoros együttmûködés kiépítése is. A
soronkövetkezõ önkormányzatra így számos teendõ vár,
különös tekintettel arra, hogy Badacsonytomajon és környékén
a turizmus szolgálata a legfõbb "iparág", melynek igényes
továbbfejlesztése a helyi lakosság foglalkoztatásának,
munkahelyek létesítésének igen jelentõs tényezõje. Az egyik
polgármester-jelölt, Kárpáti Lajos úr személyében e feladatok
fontos letéteményesét látjuk. Dinamikus, tettrekész,
ugyanakkor kiegyensúlyozott  karaktere,  sok éves külképvise-
leti megbízatásban szerzett gazdasági, kereskedelmi és
pénzügyi tájékozottsága a polgármesteri funkciók színvonalas
ellátásának legfõbb biztosítékai. Világlátott, több nyelvet
beszélõ személye és széles látóköre különösen alkalmas
külföldi látogatókkal való kapcsolatfelvételre, e regió
megkedveltetésére, mely a város dinamikus, sokszínû
továbbfejlõdésének egyik fontos feltétele. Társaságkedvelõ
egyénisége biztosíték arra is, hogy a Badacsony környéken lakó
képzõ- és elõadómûvészek, zenészek, irodalmárok,  publicisták
és tudósok összefogásával e régió kulturális életét fellenditse. 

PPrrooff..  DDrr..  GGoosszzttoonnyyii  GGyyöörrggyy
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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
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Tourinform irodában
megvásárolható áruk

Könyvek:
• Magyar borok és ételek 
• Balaton és környéke
• Vendégváró Balaton  
• Udvardi Erzsébet album
• Egry József album
• Arcképcsarnok II.
• Arcképcsarnok I.
• Badacsonytördemic-Lábdihegy öröksége
• Értékõrzõ Magyarország
• Ékes tárgyak üzenete
• Erre inni kell / magyar
• Erre inni kell / német
• Folly arborétum
• Balaton ismertetõ füzet 
• Badacsony tanösvény
• Tihany tájékoztató 
• Badacsonylábdi fényképseskönyv 1900-1970
• Szigliget tájékoztató lep. D.
• Szigliget tájékoztató lep. GB.
• Sz.Gémes Éva: A kép útját követõ festõ
• Szigliget-prospektus
• Metszet-Szigliget 
• Szigliget az õskortól…
• Go To West Hungary
• Borkultúra/magyar
• Borkultúra/német
• Horgászkultúra
• A Badacsonyi Ranolder-kereszt
• Káli-medence útikalauz
• Szegedy Róza ház
• Magyarország uralkodói
• József Attila - leporelló
• Szigliget/Képek és Históriák
• Szerelmünk Szigliget
• Hagyományok, értékek és hungarikumok Veszprém megyében

Térképek
• Bakony-atlasz
• A Balaton-túratérkép (41)
• Balatoni hajózási térkép
• Bad.-Szt.Gy-hegy-Szigliget
• Zsebatlasz M.o és Bpest
• Balaton szabadidõtérkép
• Balaton kerékpáros útikalauz
• Bakony - tasakos
• Budapest - térkép
• Magyarország - térkép
• Európa - térkép
• Ország-térképek
• Balaton - szabadidõ- 
• Sümeg
• Badacsony-midiTOURIST-térkép
• Szigliget/Somogyi Gyõzõ
• 3D Balaton térkép-nagy
• Tapolca várostérkép
• Szent korona országai-térkép
• Magyarország horgász atlasz
• Magyarország - atlasz

Elemek:
• Kodak CR2, Duracell mikro elem AAA,  Duracell

123A, Duracell CR2, Duracell 245, Energizer ceruza
elem AA, Energizer mikro elem AAA, Energizer
Lithium CR2, Energizer Lithium 123, Energizer 23/A

Képeslapok:
• Egry - képeslap 
• Képeslap-erre inni kell 
• Balatoni képeslap
• Badacsonyi képeslap
• Balaton-3D látképes lap
• Szigligeti képeslap
• Bélyeg

Egyéb:
• Balaton card 
• Hungary card-Magyar Turizmus Kártya
• Horg.jegy Partm.72órás
• Horg.jegy Partm 1 napos
• Horg.jegy Partm 10 napos
• Telefonkártya
• Zenélõóra fakerettel
• Zenélõóra müanyag kerettel
• Badacsony Régiós póló nõi (hímezett logóval)
• Badacsony Régiós póló férfi (hímzett logóval)

Tourinform télen-nyáron!
Kedves Olvasóink!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket irodánk
tevékenységeirõl és a szolgáltatásairól.

A Tourinform-iroda egyfajta bemutatóterem, amely el-
sõsorban a település/térség fogadószobája, kirakata, ahol a
vendég a térségi és országos turisztikai kínálattal egyaránt
találkozik. Irodánk teljes körû, naprakész, átfogó turisz-
tikai információkat szolgáltat - szálláshelyekrõl; - ven-
déglátóhelyekrõl; - közlekedésrõl; - programokról; -
látnivalókról; - szolgáltatásokról egyrészt az elõzetesen
náluk érdeklõdõknek, másrészt informálják a már a terü-
letünkre érkezõ turistákat. Az irodánk fontos szerepet tölt
be a turisztikai kereslet és kínálat közvetítésében, egymás-
ra találásában, valamint a turisták igényeinek felméré-
sében, hiszen elsõ kézbõl értesülünk a turisták által kere-
sett és esetlegesen hiányolt szolgáltatásokról.

Az információ mellett az érdeklõdõk hozzájuthatnak
ingyenes turisztikai kiadványokhoz - saját kiadványaink
mellett terjesztjük a nemzeti és regionális kiadványokat
is-, kiegészítõ szolgáltatásként vásárolhatnak térképeket,
útikönyveket, videókat, turisztikai kártyákat, képeslapo-
kat, lefoglalhatnak helyi turisztikai programokat, szállás-
helyeket. Az információ szolgáltatás mellett az irodánk
másik alapfeladata a meghatározott módon történõ adat-
gyûjtés, adattovábbítás és adatfrissítés a Magyar Turizmus
Zrt. Nemzeti Turisztikai Adatbankja (www.itthon.hu)
számára. Az irodák által begyûjtött adatokból álló turisz-
tikai adatbázis, NETA (NEmzeti Turisztikai Adatbázis),
több mint 25.000 turisztikai objektum teljes körû adatát tar-
talmazza, amely az információs rendszer alapját képezi.

Adatgyûjtõ területeink: Badacsonytomaj -Badacsony-
Badacsonyörs; Badacsonytördemic; Káptalantóti; Ne-
mesgulács; Szigliget.

A magas szintû információszolgáltatáson, adatgyûjté-
sen, adatszolgáltatáson, értékesítési tevékenységen felül
irodánk foglalkozik a területi turisztikai marketing gya-
korlati megvalósításával a fenntartó által meghatározott
követelmények szerint. A marketing tevékenység végzé-
sénél az iroda és a területileg illetékes marketing szer-
vezetek szorosan együttmûködnek. 

Hosszabbított nyitva tartással várjuk a kedves érdek-
lõdõket! Hétfõtõl vasárnapig 9:00-19:00 óráig.

TToouurriinnffoorrmm  iirrooddaa  ddoollggoozzóóii

Elnökváltás a Borút
Egyesületnél

A Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület közgyûlésén Varga
György elnök bejelentette lemondását, amit a megjelent
tagság elfogadott és új elnöknek az eddig alelnöki posztot
betöltött Borbélyné Galambos Gabriellát választották.

Az új elnök tagja a Badacsonyi Céh Turisztikai Egye-
sület Elnökségének is, s várhatóan a jövõben a két egye-
sület még szorosabb együttmûködésbe kezd.

Régiós programajánló
BADACSONY

Badacsonyi Borhetek - Július 17 - Augusztus 1.
Dugófesztivál - Augusztus 12-15.
Badacsonyi Fényvarázs - Augusztus 19.
Rózsakõ Fesztivál - Augusztus 19-22.
Badacsonyi Szüret - Szeptember 11-12.

BADACSONYTÖRDEMIC
Szürkemarha Fesztivál - Augusztus 14 - 15.

SZIGLIGET
Várjátékok - Augusztus 11 ., 21.
Hagyományõrzõ Napok Szigliget Várában - Július 24-25.
Szigligeti Nyári Napok - Augusztus 2-8.
Szüreti Vigadalom - Szeptember 25.

ÁBRAHÁMHEGY
Ábrahámhegyi Bornapok - Augusztus 4-8.

Bõvebb információ: Tourinform iroda 
H-8261 Badacsony, Park u. 14.

Tel./fax: (+36) 87/531-013
badacsonytomaj@tourinform.hu

www.badacsony.com

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Tourinform



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: 
július 1-tõl augusztus 31-ig 

hétfõtõl vasárnapig 9-19 óráig
Honlap: www.badacsony.com

Badacsonyi Nyár 2010.
Szórakozási ajánlatok a badacsonyi Dísztéren

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

Július 17-tõl már naponta közlekedik a Régiójáró busz, az alábbi menetrend szerint!

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



Szent Iván Éjszakájának Ünnepe alkalmából négynapos
rendezvénysorozatnak adott otthont a Szeremley Ud-
varház, ahol színes programok várták az érdeklõdõket. 

A résztvevõk bepillantást nyerhettek a mongol és per-
zsa képzõ- és fotómûvészetbe, továbbá zenés irodalmi es-
ten, színházi elõadáson és filmvetítésen vehettek részt. A
szalonban Makk Károly Liliomfi címû filmje volt látható,
amit a vetítés után kötetlen beszélgetés követett a rendezõ-
vel. A programok közül a legizgalmasabbnak és egyben leg-
látványosabbnak a tûzgyújtás bizonyult. A szigligeti vár-
kapitány és íjászai tüzes nyíllal gyújtották meg a tûzke-
reket, ami a Balaton felé vette az irányt.

DDeeáákk  FFeerreennccnnéé

A világbéke zászlajának felvonása a Dalai Láma Ma-
gyarországra látogatásának tiszteletére

Badacsonyi Napforduló Tûzön - Vízen át
A "Pipitér" Óvoda óvodásai örömmel vették birtokukba
azokat az udvari játékokat, melyet a 2009. szeptember-
ben megrendezett "Badacsonyi Bogrács" napon befolyt ösz-
szeg felajánlásából (400.2005 Ft) vásárolhatott az óvoda. 

A gyermekek nevében ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a szervezõknek és a résztvevõknek azt az összefo-
gást és segíteni akarást, melynek eredményeként még tartal-
masabban és vidámabban telhetnek az óvodások minden-
napjai. KKöösszzöönneetttteell::  AA  ""PPiippiittéérr""  ÓÓvvooddaa  ddoollggoozzóóii  ééss  óóvvooddáássaaii

Badacsonyörs életében jeles ünnep a búcsú, ünnepe a
közösségnek, a találkozásnak, az összefogásnak, ezért
június 19-én, a Pigal panzió parkolójában lázasan
készültünk az egyesületi erõbõl szervezett mûsorunkra.

Az idõjárás a baljós elõrejelzések ellenére kedvezõen
alakult. Ezúttal igazi kulturális mûsorral örvendeztettük
meg vendégeinket, fellépõink között szerepeltek a
település óvodásai, a helyi iskolásokat Lájer Karolina,
Cseh Krisztián és Folly Bernát képviselte, egy a
Balatonról szóló verses költeménnyel. Ezt követte a
Nyugdíjas Egyesület mûsora, majd a Batsányi Tánc-
együttes kápráztatta el a lelkes közönséget. Mûsorunk
egyik fénypontja Takács Péter és Gelencsér Dávid
elõadásában a Katonadolog címû paródia volt. A két
fiatal személyében igazi tehetségeket csodálhattunk meg,
gratulálunk a fiúknak és az õket biztató pedagógusoknak
is. Végül Paukovics László és felesége Gabi vezetésével a
szombathelyi Erkel Kamarakórus énekkarát hallgathat-
tuk a mûsor zárásaként. A kultúra percei után követ-
kezett a családias hangulatú vacsora, amelyhez a finom
étkeket Flamis Mihálynak, Siposné Pannikának kö-
szönhettük. Az idei búcsún elsõ alkalommal a két le-
gaktívabb tagunkat egy-egy oklevéllel tüntettük ki.
Ezúton is köszönjük Takács Tiborné Magdinak, Cseh
Ervinné Mártinak az egyesületért végzett önzetlen
munkáját. A vacsorát követõen állandó zenészünk Stan-
kovics Gyurka gondoskodott a jó hangulatról. A napot
ezúttal is a tombolasorsolás zárta, a fõdíj, a hagyo-
mányoknak megfelelõen Barabásné Klárika grillázstor-
tája volt. Nagy öröm volt látni, hogy rendezvényünkön a
lakosság szép számmal, közel 300 fõvel vett részt, re-
méljük jövõre még többen ünnepeljük együtt Szent
Antal napját, Badacsonyörs közösségének napját.

Hálás köszönetünket fejezzük ki Ábrahámhegy
Önkormányzatának, Nagy Krisztiánnak, Folly Péternek,
Takács Zsoltnak, Pásztor Lászlónak. Köszönet a tombo-
latárgy felajánlásokért egyesületi tagjainknak és a helyi
vállalkozóknak. SSiimmoonnnnéé  VViissii  EErrzzsséébbeett

Szent Antal napi
búcsú

A Helyi Vöröskereszt szervezete július 8-án véradást szer-
vezett, amelyen 17 fõ vett részt és közülük ketten elõ-
ször adtak vért. 

Köszönjük önzetlen segítségüket, hogy ebben a nagy
nyári hõségben eljöttek és segítettek betegtársaikon. Kér-
jük a fiatalokat, hogy a továbbiakban is vegyenek részt vé-
radásainkon.                FFüüzzeess  IIssttvváánnnnéé,,  HHeellyyii  VVöörröösskkeerreesszztt

Köszönet a segítségért!
Ezúton kívánom tájékoztatni a lakosságot, hogy a

badacsonyörsi strandon az idei szezonban már BÜFÉ
is várja finom harapnivalókkal, behûtött italokkal,
kedves kiszolgálással a látogatókat! 

SSiimmoonnnnéé  VViissii  EErrzzsséébbeett  eellnnöökk,,  BBÖÖÉÉEE

Strandhírek!

A boldogság pillanatai

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár 

Fotó: Deák


