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A finnugor népek világkongresszusának koordinátori
tanácsa tartott ülést nemrégiben a Collegium Fenno-
Ugricum intézetben Badacsonytomajon.

A finnugor népek világkongresszusa, mint az
oroszországi finnugor népeket, valamint az észteket,
finneket és magyarokat összefogó nemzetközi szervezet
1992-ben alakult a Komi Köztársaság (Oroszország)
fõvárosában, Sziktivkárban. A szervezet célja, hogy
összehangolja a különbözõ államokban élõ finnugor
népek kulturális, gazdasági és politikai tevékenységét,
támogatást nyújtson az Oroszországban nem mindig
kedvezõ körülmények közt élõ nyelvrokon népeknek.
Négyévente tartanak kongresszust, amelyen a finnugor
államok köztársasági elnökei vezetésével politikai,
kulturális, gazdasági és tudományos szakemberekbõl álló
delegációk vesznek részt. A szervezet munkájának
irányítását a kongresszusok közti idõszakban a
döntéshozatalra feljogosított ún. konzultatív bizottság
végzi, amelyben minden finnugor nép egy-egy fõvel
képviselteti magát. A konzultatív bizottság félévente egy
alkalommal ülésezik, mindig más-más finnugor nyelvû
államban vagy régióban. A konzultatív bizottság
munkáját a négytagú koordinátori tanács irányítja. Ebbe
az oroszországi finnugor területek, Észtország,
Finnország és Magyarország egy-egy fõt delegál.
Magyarország képviselõje Prof. Dr. Pusztay János, a
Collegium Fenno-Ugricum igazgatója. CCFFUU--KKyy

Finnugor népek
tanácskoztak

A tizenhatodik alkalommal megrendezett Badacsonyi
Borhetek ismét színes mûsorkínálattal, szép borokkal
várta a közönséget július 17-tõl egészen augusztus
elejéig, a móló tövében kialakított rendezvénytéren.

Ez a program jó alkalom arra, hogy a termelõ és a
fogyasztó találkozhasson - mondta köszöntõjében
Krisztin N. László polgármester - a borász megismerheti
a vásárlói elvárásokat, a vendég pedig végigkóstolhatja a
helyi nedûk egész sorát. A Badacsonyi Borhetek egyúttal
nyitánya a környék hasonló rendezvényeinek, amelyeken
a borvidék sokszínûségét is folyamatosan
megtapasztalhatják az idelátogatók. Sokan,
sokféleképpen mondták már el mindazt, amit a borról
tudni kell - tette hozzá a polgármester -, de néhány
irodalmi elnevezését érdemes felidézni mit is jelent a bor:
- szomorúság, -elmúlás, -színes õsz, -megújulás, -
természet, -alkotás, -szenvedély, -hivatás, -jellem, -
hajlam, -bûbáj, -vegytan, -napsugár, -esti szél, -forró
nyár, -néma tél, -költészet, -tudomány, -pillanat, -
hagyomány, -gyermek, -zubogó vér, -haza, -népek közti
ér, -bölcsesség, -igazság, -rejtelem, -szerelem, -bánat, -
születés, -kívánat. A mértékkel fogyasztott bornak
tudományosan megalapozott jótékony hatása van -
reményeink szerint a badacsonyinak talán egy kicsivel
még erõsebb, mint a többinek - ezért bátran ajánlom
mindannyiuknak. A polgármester végül megköszönte
mindazok munkáját, támogatását, akik lehetõvé tették a
borhetek megrendezését.

A nyitóünnepségre a Nyirettyû együttes csalogatta
zenéjével a vendégeket, felléptek a Badacsony
Táncstúdió növendékei, a Nagy László vezette Ezüst
Kükapu táncegyüttes pedig Sárközi táncokat adott elõ. 

A Badacsonyi Hegyközség Borversenyének

eredményhirdetését Kulka Gábor, Szabó István és
Csanádi József tartotta, a díjakat pedig Lasztovicza Jenõ,
a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke adta át. Tokaj után
egykor Badacsony a második leghíresebb borvidéke volt
az országnak - mondta értékelésében Kulka Gábor, a
bíráló bizottság elnöke - a legutóbbi borverseny is azt
igazolja, hogy jó úton haladnak a borászok. Termé-
szetesen változtak a piaci viszonyok, elvárások, de nagyon
jó minõségû fehérborokat kóstolhattunk a régió egyik
legszínvonalasabb megmérettetésén. Jellemzõek a
számok is: a 126 nevezett borból 28% ért el nagyarany-,
illetve aranyérmes, ezen felül 50% kapott ezüst minõ-
sítést. Ez kitûnõ arány, hiszen egy nemzetközi versenyen
csak a nedûk harmada kaphat egyáltalán érmet. Tizen-
három pincészet vett részt a versengésben, képviselve a
családi kategóriától egészen a nagyüzemig, a környék
bortermelésének minden szegmensét. Nagyon jól
mutattak a késõi szüretelésû borok, ezek közül az egyik a
Zeusz, mint badacsonyi fajta és a szürkebarát,
olaszrizling, kéknyelûk érték el a legjobb eredményeket.

Fodor Józseftõl, a rendezõ Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár igazgatójától megtudtuk, hogy az idén elõször volt a
rendezvénysorozatnak szóvivõje Hevesi Tamás szemé-
lyében. A 16 nap alatt hatvanegy mûsorral, a tucatnyi
borpavilonban 14 helyi borász a legjobb nedûivel várta az
érdeklõdõket. Emellett az estéket folyamatos kézmûves-
és kirakodóvásár tette színesebbé és hangulatosabbá. A
fellépõk stílusának megfelelõen változott, igényesebb lett
a közönség összetétele - tette hozzá az igazgató -,
ugyanakkor meg kellett állapítania, hogy tavalyhoz
képest mintegy ötödével csökkent a rendezvény látoga-
tottsága. KKyy

Borünnep Badacsonyban 

A Balatoni Szövetség évek óta meghirdeti a Tisza-,
Velencei-, Fertõ-tavi és a balatoni fürdõhelyek minõsítõ
versenyét, melynek során egy szigorúan mérlegelõ szak-
bizottság, az általa állított követelményrendszer szerint
értékelve és bírálva minõsíti a strandokat.

Örömmel tájékoztatom városunk vendégeit és állandó
lakosait, hogy idén is az általunk üzemeltetett bada-
csonytomaji és badacsonyi strandok kiváló eredményt ér-
tek el a megmérettetésen és jogosultak vagyunk a Kék
Hullám Zászló cím viselésére.

Ezúton is köszönöm kollégáim odaadó, áldozatkész
munkáját, amely nélkül ezt az eredményt nem érhettük
volna el. BBoollllaa  JJóózzsseeff  BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  
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Strandi örömhír

Futó pályázatok: 
Tanulói laptop program: Augusztus 16-án nyitó

rendezvény keretében elindítottuk a pályázat megva-
lósulását. A közbeszerzési eljárás is folyamatban van. 

Városháza építése: A Városháza és rendezvényér I.
ütemének Ünnepélyes Záró rendezvényét augusztus 27-
én megtartjuk, melyre minden kedves lakót szeretettel

meghívunk! A pályázati elszámolás elõkészítése
folyamatban van.  

Iskola felújítás: Augusztus 16-án megtartottuk a
sajtótájékoztatót, mely alkalmával helyszíni bejárás során
a kedves vendégek megtekinthették a munkálatok
haladását. A kivitelezés gyors ütemben halad. 

Óvoda felújítás: A nyílászárók megrendelése
megtörtént, gyártásuk után elkezdõdhet a felújítás. 

Sportöltözõ felújítása: A felújítás hamarosan lezárul,
kisebb munkák vannak még hátra. 

Kompetencia alapú oktatás bevezetése: A projekt záró
rendezvényét augusztus 16-án tartottuk meg. E helyen is
szeretnénk megköszönni a résztvevõk jelenlétét! A
pedagógiai programok elfogadására augusztus 25-én
kerülhet sor, mely a záró eleme a pályázatunknak. 

Szervezetfejlesztés a Polgármesteri Hivatalban: A
projekt befejezése megtörtént, az elszámolás elõkészítése
van folyamatban.  

Elnyert pályázatok:
Kilátó építése: Az építési engedély kiadására várunk,

hogy az új Támogatási Szerzõdésünk hatályba léphessen. 

Rekultiváció: A pályázatunkat támogatásra érdemes-
nek ítélték! A támogatási szerzõdés megkötésének folya-
mata indult el. 

Beadott pályázatok:
Informatikai fejlesztés az iskolában - Interaktív táblák

beszerzése. Várjuk a pályázat kedvezõ elbírálását.
CCssiizzmmaarriikk  EEsszztteerr  ppáállyyáázzaattii  rreeffeerreennss

Pályázati tájékoztató

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár



KK ÖÖ ZZ ÉÉ RR DD EE KK ÛÛ
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8.00-12.00-ig 12.30-15.30 óráig; Szerda: 8.00-12.00-
ig 12.30-15.30 óráig; Péntek: 8.00-12.00 óráig 
Kedd, csütörtök zárt nap. 
Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289
Fogadóórák:
Krisztin N. László polgármester
Minden hónap elsõ kedd: 10.00-12.00-ig

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. szeptember 8.
A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

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) - 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

Veszprém Megye
Önkormányzatának Hírei
„Boros strand” Edericsen
Ezzel a címmel és hagyományteremtõ céllal borna-

pokat rendeztek a hétvégén, Balatonedericsen, a strandon.
Az eseményt fõként turisztikai jelenõsége miatt üdvözölte
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ, megyei elnök.

Õrzik az idõsek egészségét
A Káli-medence, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Bala-

tonhenye, Köveskál, Kõvágóörs és Révfülöp idõsei találkoz-
tak a minap a mindszentkállai idõs otthonban, ahol fõként
az egészségmegõrzésrõl beszélhettek szakemberekkel.

Fiatalok is építhetik a közös Európát
Ezt mondta Talabér Márta, országgyûlési képviselõ,

megyei alelnök a veszprémi Megyeházán, augusztus 13-
án, testvérmegyénk, a németországi Wunsiedel tartomány
fiataljainak fogadásán. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regi-

onális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott pályázata július 30-án
lezárult. 

A projekt teljes elszámolható költsége: 197.000.000 Ft.
Támogatás mértéke: 50,67 % 

A pályázat célja, hogy kisvárosunkban emberi és XXI.
századi közösségi teret teremtsünk. Egy helyen elérhetõ a
Városháza, Rendõrõrs, Polgárõrségi iroda, Okmányiroda,
Vállalkozások mûködését segítõ információs pont, Turisz-
tikai információs pont, Bankautomata. 

A két épület közti tér helyet ad 19 db parkolónak, illetve
kisebb-nagyobb rendezvények megtartására is alkalmas. 

A szolgáltatások színvonalának javítása érdekében a cél
az volt, hogy az ügyfelekkel való foglalkozás intimitásának
megteremtése (adó ügyek, szociális ügyek), az ügyfélfo-
gadás korszerû higiéniai feltételeinek megteremtése, az
esélyegyenlõség biztosítása (teljes körû akadálymentesítés).

Az új épületbe való beköltözés hamarosan megvalósulhat,
a használatbavételi engedélyezési eljárás folyamatban van. 

Kedvezményezett: Badacsonytomaj Város Önkormányzata
8258 Badacsonytomaj Fõ u. 2. www.badacsonytomaj.hu

Közremûködõ Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. V. em. www.vati.hu

„Közösségi Ház és
Rendezvénytér I. ütem”

Fotó: Csizmarik



LLeehheett--ee  mmáárr  aazz  iiddeeii  ttuurriisszzttiikkaaii  sszzeezzoonntt  éérrttéékkeellnnii??
Véglegesen még nem, de tendenciák már most kirajzolódnak. Az idei nyár ismét megmu-

tatta, hogy a balatoni szezon mennyire idõjárásfüggõ. Nagyon sokszor volt sajnos rossz az
idõ, ráadásul leginkább a hétvégekre romlott el. Az utóbbi években pedig az volt éppen a
jellemzõ, hogy három-négy napra, hétvégére jöttek a belföldi turisták. Gyakorlatilag a május,
a június a sok esõ miatt teljesen elveszett, de júliusban is csak a hónap közepén erõsödött
meg a forgalom. Ma már nem úgy van, hogy eljön a turista a Balatonra, aztán itt rádöbben,
hogy rossz az idõ, hanem keres az Interneten szinte órára pontos elõrejelzéseket és rossz idõ
jelzése esetén el sem jön. Csak megerõsödött bennem az a vélemény, hogy szükség van
szállodákra is, amelyek képesek wellness vagy egyéb szolgáltatásokkal rossz idõ esetén is
idevonzani a vendégeket. Idegenforgalmi bevételünk sajnos alig keletkezett, de úgy
tapasztaltam, hogy az ideérkezõ vendégek pénztárcáján igencsak érzõdött a gazdasági
válság: ha el is jöttek, keveset költöttek. Úgy vélem, hogy a kiesett nyár eleji hónapokat már
egy jó szeptember sem fogja tudni bepótolni. 

MMeennnnyyiirree  vvoollttaakk  ssiikkeerreesseekk  aa  ttuurriisszzttiikkaaii  pprrooggrraammookk??

Ezek a programok ugyan sokba kerülnek, de rendkívül fontosak az ideérkezõ vendégek
szempontjából. Különösen a Borhetek kapcsán érzõdött, hogy nagyon sokan eleve annak
idõpontjára idõzítették a szabadságukat. Gyakorlatilag ebben az idõszakban nem lehetett
szabad szálláshelyet találni Badacsonytomajon. A nyár eleji programokat az idõjárás sajnos
tönkretette, most a Rózsakõ Fesztivál és a Badacsonyi Szüret adhat még lökést a turizmus-
nak. Az idei évben vállalkozó által elõször megszervezett Dugó Fesztivál véleményem sze-
rint jól kiegészítheti a programkínálatot, amennyiben nem eleve ellenségként fogadjuk, illet-
ve még jobb szervezõmunkával biztosítható lesz a környéken pihenõk nyugalma. Komoly
eredmény, hogy a badacsonyi vállalkozók többsége az idei évben valóban partner lett a prog-
ramok szervezésében, támogatásában, s így közösen azért sokkal könnyebb sikerre vinni azokat.

MMii  aa  hheellyyzzeett  aa  ssppoorrttööllttöözzõõ  ffeellúújjííttáássáávvaall,,  iilllleettvvee  aazz  óóvvooddaa  nnyyíílláásszzáárróóiinnaakk  ccsseerrééiivveell??

Mindkét felújítás augusztus hónapban megvalósul, s mindkét feladatot a Városüzemeltetõ
Kft. bonyolítja helyi vállalkozók bevonásával. A sportöltözõ teljesen készen van már. Végre
higiénikus és kulturált körülmények között öltözhetnek a badacsonytomaji sportolók. A
focisták már a héten birtokba veszik az épületet, az ünnepélyes átadásra a szombati hazai
mérkõzés elõtt 14.30-kor kerül majd sor, melyre szeretettel várjuk a sportbarátokat. Az óvoda
nyílászáróit a napokban cserélik, így a nevelési év kezdetére ez az intézmény is megújulva
várhatja a gyerekeket. Az önkormányzatunk nevében köszönetemet fejezem ki
mindazoknak, akik a fejlesztési pénzek megszerzésében, a kivitelezésben, a szervezésben
segítettek bennünket. A sportöltözõ felújítása alatt az edzéseket teljes egészében Tapolcán
kellett tartani, ahova az egyesület autóbuszokkal szállította a fiatalokat. Köszönöm a
sportolóknak és szüleiknek, hogy az ezzel járó kellemetlenségeket vállalták és elviselték. 

MMii  vvaann  jjeelleennlleegg  aazz  úúggyynneevveezzeetttt  „„SSppaarr  tteelleekkkkeell””??

A befektetõ a képviselõ-testület által szabott határidõig a teljes összeget és három évre
visszamenõleg a kamatokat is kifizette (27.041.466.- forint). Szeptember közepén tárgyalja a
testület a szabályozási tervünk módosítását. Annak elfogadása után már minden feltétel
adott lesz a beruházás megkezdéséhez. Nemrégiben egy a postaládámba bedobott
szórólapon azt olvastam, hogy a banán magas áráért a képviselõ-testület a felelõs. Amellett,
hogy ez a mondat az önkormányzati mûködés ismeretének teljes hiányára utal, az
önkormányzat legfeljebb azzal tudja az emberek igényeit magasabb szinten kielégíteni, hogy
támogat bevásárlóközpont típusú programot, ahol aztán esetleg van esély az alacsonyabb
áron történõ beszerzésre. Reméljük, hogy a szórólapot készítõk is értik ezt, s
tevékenységükkel nem akadályozzák a jövõben a bevásárlóközpont megvalósulását.

IInndduull  aa  vváállaasszzttáássookkoonn??
Igen. Független jelöltként szeretnék indulni a választásokon. Nehezen hoztam meg a

döntést, mert a januártól tartó, s egyre erõsödõ igaztalan mocskolódásokat nagyon nehezen
viselem. Az egész ország ebben a tekintetben most az ötvenes évek szintjén van. Lehet felje-
lenteni névvel, név nélkül… s vannak, akik ezt még élvezik is. Sosem hittem volna, hogy a
nagypolitika és „messzirõl jött emberek” ezt a gonoszságot a mi településünkre is elhozzák
egyszer. Úgy érzem sokat tettünk a településért, szívvel-lélekkel dolgoztunk, igyekeztünk a
hozzánk fordulókon mindig segíteni. Bízom benne, hogy a jóérzésû emberek ezt értékelik, s
abban is, hogy minden mesterkedés ellenére még mindig õk vannak többségben!             KKyy

Helyhatósági vválasztás 22010

Tisztelt Választópolgárok!
2010. október 3-án általános önkormányzati választásra kerül sor. A települési önkor-
mányzati képviselõket a település választópolgárai egyéni listás (régi nevén kislistás)
választási rendszerben választják meg. 

Jelöltet ajánlani a sárga színnel jelölt ajánlószelvényen lehet. Képviselõ jelölt az lehet, akit a
településen lakóhellyel rendelkezõ választópolgárok legalább 1 %-a, 21 fõ jelöltnek ajánlott. Sza-
vazni annyi jelöltre lehet, amennyi a településen megválasztható képviselõk száma, 6 fõ. A sza-
vazat akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. Képviselõk azok a jelöltek
lesznek, akik a megválasztható képviselõk száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. 

Polgármester jelöltet ajánlani a fehér ajánlószelvényen lehet. Polgármester jelölt az lehet,
akit a településen lakóhellyel rendelkezõ választópolgárok legalább 3 %-a, 63 fõ jelöltnek
ajánlott. Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek
közül a legtöbb érvényes szavazatot kapta. 

A megyei közgyûlés tagjait listán választják. Listát pártok és egyéb társadalmi szervezetek
állíthatnak. Listát ajánlani a rózsaszínnel jelölt ajánlószelvényen lehet. 

Jelöltet ajánlani a hivatalos ajánlószelvény kitöltésével, saját kezû aláírással lehet. Az
ajánlás nem vonható vissza. A választásra jelöltet/listát ajánlani 2010. szeptember 3-ig lehet. 

Szavazni a lakóhely szerint kijelölt, az értesítõn feltüntetett szavazókörben lehet. Ameny-
nyiben a választópolgár mozgásában akadályozva van (pl: egészségi állapota miatt) úgy a szava-
zást megelõzõen a Jegyzõtõl, a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottságtól írásban kérhet
mozgóurnát. Ebben az esetben a Szavazatszámláló Bizottság két tagja fogja felkeresni mozgóurnával. 

Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással
bejelentett tartózkodási helyén, az igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat. Igazolást
ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2010.
október 1-jén 16 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl. A kérelem
benyújtásához letölthetõ nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasztas.hu honlapon, illetve
a Választási Irodában (Badacsonytomaj, Fõ u. 2.) Az igazolási kérelemben meg kell adni
nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a bejelentett
tartózkodási helye van. Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön, vagy
Magyarországon, de nem a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem
tudja gyakorolni. 

A 2010. október 3. napjára kitûzött helyi önkormányzati képviselõk és polgármester
választás névjegyzéke 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16 óráig megtekinthetõ a
polgármesteri hivatalban, az aljegyzõ szobájában. A névjegyzékbõl való kihagyás, törlés vagy
névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16 óráig lehet
kifogást benyújtani a HVI Vezetõjénél. 

HVI vezetõje: Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ
HVI hivatali helyiségének címe: 8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 2.
Az önkormányzati választással kapcsolatos kérdésekben Badacsonytomaj Város

Önkormányzat aljegyzõje Marton Istvánné ad tájékoztatást munkaidõben a Polgármesteri
Hivatalban (Badacsonytomaj, Fõ u. 2.) vagy a 87/571-270-es telefonszámon. 

DDrr..  GGeelleennccsséérr  OOttttóó  jjeeggyyzzõõ  HHVVII  vveezzeettõõ

Tisztelt Badacsonytomaji Polgárok!
A Badacsony újság - tekintettel az esélyegyenlõségre - lehetõséget kíván adni minden
polgármester- és képviselõ-jelöltnek arra, hogy szeptemberi lapszámunk hasábjain
térítésmentesen bemutatkozhasson. 

A választási mellékletben a polgármester jelöltek fél-, míg a képviselõ-jelöltek ne-
gyedoldalnyi helyet kapnak legfeljebb 6600 karakter / 3300 karakater terjedelemben, ez
csökken a fotó méretétõl függõen.

Nem közlünk rasszista, kirekesztõ, gyûlöletkeltésre alkalmas, a jó ízlést és az alapvetõ
emberi - és személyiségi jogokat sértõ, trágár írásokat vagy fotókat. Az esélyegyenlõség
biztosítását szem elõtt tartva, a szeptemberi Badacsony újság - a felkínált megjelenési
lehetõségen túlmenõen - semmilyen formában nem tesz közzé politikai hirdetést.

KKaallmmáárr  GGyyöörrggyy  sszzeerrkkeesszzttõõ

Tisztelt Olvasók! 
Kedves badacsonytomaji állampolgárok!
Mint azt Önök is megtapasztalhatták, az elmúlt hónapokban a T.E.T.T. és annak vezetõje,

Kárpáti Lajos részérõl -a választási kampány részeként- megalapozatlan bírálat sorozat érte a
jelenlegi önkormányzatot. Ezen vádaskodások helyenként olyan durva személyeskedésben
nyilvánulnak meg, amely véleményünk szerint nem tartozik a „fizetett politikai hirdetés”
kategóriájába és nem méltó sem a lap, sem a település szellemiségéhez, ezért az ilyeneket az
augusztusi számban nem jelentetjük meg. Vélelmezhetõen ezeket az anyagokat más módon
úgyis el fogják juttatni a lakossághoz, de a település lapját a továbbiakban nem engedjük ilyen
célra használni. BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee

Aktuális kérdésekre válaszol: Krisztin N. László polgármester

Az augusztus 25-ei testületi ülés napiren-
di javaslata:
-  Beszámoló a bizottságok átruházott hatáskörben 

hozott döntéseirõl
- Az önkormányzat és intézményei 2010. évi 

költségvetési tervének I. félévi teljesítése
- Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai-

nak értékelése
- Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános 

Iskola pedagógiai program módosítása
- Pipitér Óvoda helyi nevelési programjának 

jóváhagyása
- Tájékoztató a kompetencia alapú oktatás 

egyévi tapasz talatairól
- Bányász strand üzemeltetésének lehetõségei
- Hazai támogatásból megvalósuló pályáza-

tokról tájékoztató
- Európai Uniós pályázatokról tájékoztató

Képviselõ-testületi ülés



Tisztelt Horgász Egyesületek és Horgász Sporttársak!
A Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Badacsonyi

Sport Horgász Egyesület a Badacsonyi Szüret alkalmából
szeptember 11-én (szombaton) Csapat Horgászversenyt Hir-
det, V. Városi Szüreti Kupa néven. A rendezvény szervezõje a
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár.

Versenykiírás: A versenyen ez évre érvényes horgászigazol-
vánnyal rendelkezõ 3 fõs csapatok indulhatnak. 

Helyszín: Badacsony Kõgát, a verseny kezdete: reggel 7
óra, a verseny vége: délelõtt 11 óra, eredményhirdetés: 11.15
óra, nevezési idõ: reggel 6.00 órától a Vitorláskikötõben,
nevezési díj: csapatonként 3.600 Ft, helyezés: csapatonkénti
összsúly plusz egyénileg a legnagyobb fogott hal.

Versenyszabályok: Helyfoglalás sorsolás útján történik. A
csapatok nevezési sorszámot kapnak, amit a verseny alatt meg
kell õrizni. A verseny alatt a csapatok a starthelyeiket nem vál-
toztathatják meg.

A versenyen egy készséggel (úszós vagy fenekezõ kettõ ho-
roggal) lehet részt venni. A versenyen érvénytelen a sneci hor-
gászat. A verseny ideje alatt, illetve 6.30 órától 11.00 óráig szok-
tató etetés engedélyezett. Értékelésre csak a verseny ideje alatt ki-
fogott halak kerülhetnek. Azokat a halakat, melyek méretkor-
látozás alá esnek, illetve a méreten alulit azonnal le kell méret-
ni a versenyfelelõssel és ezután élõhelyére vissza, kell helyezni!

A verseny szabályait mindenki köteles betartani. Az
esetleges szabálytalanságok észlelésekor azonnal értesítsék a
versenybizottságot.

Díjazás: az elsõ 30.000-, a második 15.000-, míg a
harmadik helyezett 10.000 Ft értékû vásárlási utalványt vehet
át. Különdíjat kap a legnagyobb halat kifogó versenyzõ, 5.000
Ft-os vásárlási utalvány lesz a jutalma.
KKoovvááccss  AAnnddrrááss  HHoorrggáásszz  EEggyyeessüülleett  EEllnnöökkee,,  FFooddoorr  JJóózzsseeff  iiggaazzggaattóó

A kérdõívünkre visszaérkezõ válaszokban a lakosság 98%-a
felháborodását fejezte ki a szemétdíjak drasztikus emelése és a
szolgáltató által beígért további díjemelkedés kapcsán. 

Különösen azt tartják gusztustalannak, hogy az adó módjá-
ra kivetett szemétdíj nem különbözteti meg a heti kétszer is je-
lentõs hulladékelszállítási igénnyel fellépõ vendéglátó vállalko-
zásokat és azokat a családokat, kisnyugdíjasokat, akiknél két-há-
rom hetente képzõdik 60 literes kukát megtöltõ háztartási hulla-
dék mennyiség, hiszen a zöldhulladékot elkomposztálják. Ba-
dacsonytomajban 2007-ben 170.-Ft + ÁFA volt egy kuka üríté-
sének díja. 2009 karácsonyán a Képviselõtestület megszavazta az
510.- Ft-os díjat. Csak épp azokat nem kérdezte meg, akiknek
most a zsebében kotorászik. Volt-e ilyen mértékû infláció? Nem
volt. Inkább csak a szolgáltatók bebetonozása vezetett oda, hogy
gátlástalanul emeljék áraikat. A Remondis 2012 dec. 31-ig ma-
gabiztos szerzõdéssel rendelkezik. A felmondási idõ 18 hónap.
(csak mellékesen: egy közalkalmazottnak hatvan nap) S lám,
mit hoz a véletlen, a Konzorciummal egyszerûen bebiztosította
magát további 20 évre. Csoda, hogy gátlástalan díjemeléseket
ösztönöz, amelyet az általunk megválasztott Képviselõ-testület
hajt végre? Ki ezért a felelõs?

Krisztin N. László polgármesternek most felhatalmazása van
a Képviselõ-testülettõl, hogy 2030-ig elkötelezze a várost az
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulásnak. Illetve, annak már régen
elkötelezték Badacsonytomajt, most a szolgáltatási szerzõdés
aláírásán vajúdnak. A januárban elkövetett 47%-os emelés után,
a próbaüzem befejeztével hamarosan újabb brutális áremelésre
készülnek, és ezt már elõre adagolták a 2009. évi közmeghall-
gatáson. És nincs megállás. Erre lehetõséget nyújt a monopol
helyzet. Azóta több fórumon is elmondták szándékaikat. Az or-
szág legdrágább rendszere. Utaztatjuk átszállásokkal a szeme-
tünket. Kényeztetjük, ha már úgy a szívünkhöz nõtt. Fontos ne-
künk, hogy gondoskodjunk róla, az egyik legdrágább hulladék-
kezelõbe küldjük, hadd válogassák, rendszerezzék, osztályoz-
zák, szortírozzák ott. Megfizetünk érte. Azután lakossági hitel-
fedezettel megvesszük a Konzorciumnak azt a 45 szemétszállító

autót, amivel majd kizsákmányolhatnak bennünket. Még min-
dig van a lakosságban tartalék, tehát képezzen felújítási tõkét a 10-
20 év múlva esedékes rekonstrukcióra. Ha megéri. Ki ezért a felelõs?

Azért az egyenlõk között is vannak egyenlõbbek. Balatonfü-
red ugyanezen Konzorcium tagja. Keressék csak ki a táblázat-
ból, mennyi ott a szemétdíj egy 110 literes kukára? Megtalálják:
285,75.-Ft És mennyi Fonyódon? 245.-Ft/kuka. Vonyarcvashe-
gyen 270.- Ft. Gyenesdiáson 360.- Ft. Nézzék csak tovább! Biz-
tos, hogy erre bólogatni fog az Európai Unió? Pedig folyton
azzal takaróznak! Vagy kérdezzük meg a Gazdasági Versenyhi-
vatalt? Más szolgáltatóknál az is 5-8%-os árcsökkentõ tényezõ,
ha nem õk végzik a levelezést, számlázást, pénzbeszedést, ha-
nem az Önkormányzat vállalkozása, mint nálunk is. Csakhogy
nálunk ez is fordítva mûködik, és árfelhajtó hatású. Egy régión
belül ekkora különbségek? Ki ezért a felelõs?

Hangulatot keltünk polgármester úr? Nem, a hangulatot a
szemétdíj gátlástalan emelése okozta. Márciusban Ön három
dolgot kifogásolt a Badacsony újság hasábjain: Nem mérhetõ az
elszállított szemét mennyisége, drága a mûködése, és sok em-
bert hoz anyagilag nehéz helyzetbe. Ha tudja, miért nem tett elle-
ne?Mit tett ez év márciusig, mint nyolc éve felelõs városvezetõ? És azóta?

A TETT tárgyalt szolgáltatókkal. Olyannal is, aki ugyanab-
ban a Konzorciumban tag. A szemétdíj felébõl megoldható. Lett
volna, ha Önök nem lennének valamiért elkötelezve. Nézzék
meg Önök is a táblázatot. A tomajiakat nem fogja meghatni az
Ön kifogása, miszerint ezt a helyzetet nem tudta elkerülni. Ho-
gyan tudták a szomszédos települések? Nézze meg Ön is a „Te-
lepülések közszolgálati díjai” táblázatot polgármester úr. Meg-
találja: www.tettforum.hu Ha már késõ, és elkötelezte a várost,
akkor Ön ezért a felelõs! 

Amint döntési helyzetbe jutunk, elsõ lépésként a balatonfü-
redi gyakorlatot fogjuk követni, és 60 literes matricákat teszünk
azokra a kukákra, amelynek tulajdonosa ezt vállalja és kéri. Így
a szemétdíj mintegy felére csökkenthetõ. Egyedi elbírálással a 70
éven felüli, egy háztartásban élõ, 100.000 Ft alatti jövedelemmel
rendelkezõ lakosok számára ingyenes szemétszállítást biztosí-
tunk. És ezért már mi felelünk! KKáárrppááttii  LLaajjooss  ééss  aa  TTEETTTT  ffóórruumm

Szemét-ügy

Fizetett ppolitikai hhirdetés

Tisztelt segíteni szándékozó jóakaróim!
Ha módjukban áll, kérem segítsenek, de csak akkor, ha ez

szívbõl jön! Bár szégyellem magam, mindig szorgalmas és meg-
fontolt ember voltam, de számomra már csak egy kézzel hajtha-
tó tolókocsi jutott, amit a kezeim gyengesége miatt nehezen tu-
dok hajtani. Könnyebbségemre szolgálna egy elektromos meg-
hajtású kocsi, aminek az ára receptre is, kb. 100.000 Ft. Az Ön-
kormányzathoz is fordultam segítségért ez ügyben, amit majd
a Képviselõ-testület dönt el, kb. 1 hónapon belül. Bár telefon-
számot is hagytam, visszajelzés nem érkezett. 2009 márciusá-
ban kezdõdött a betegségem, érszûkület, lábszárfekély, cukor-
betegség, amit inzulinnal kezelek. Május elsején egy hátsófali
infarktust kaptam, ezért így nem tudtak elaltatni a lábmûté-
temhez, és május 22-én amputálni kellett az egyik lábam. A
másik lábamon is fekély keletkezett, /ütõér elzáródás/ így no-
vember 27-én azt is amputálni kellett - mindkét lábamat térd fe-
lett... A két mûtéttõl az állandó fekvéstõl 5 felfekvésem alakult

ki, amit speciális szerekkel gyógyítottunk. A felfekvéseket állan-
dóan kivágták a mielõbbi gyógyulás érdekében. A kb. 10 hóna-
pos kórházba járás, a kötszerek, a kenõcsök, anyagi csõdbe jut-
tattak! Így elektromos kocsira már nincs pénzem. Nyolc kór-
házban voltam, az ország különbözõ tájain, jelenleg a kilence-
dikben vagyok rehabilitáción Szentgotthárdon. Már annyira ju-
tottunk, hogy segítséggel ugyan, de be tudok ülni a kocsiba, és ez-
zel az elektromos kocsival könnyebbé válna az életem, nem csak
a lakásban tudnék tartózkodni. Mivel valószínû, a jövõ héten ha-
zajöhetek a rehabilitációról, a receptet akkor írják fel, ami 1 hóna-
pig érvényes. Így mielõbb szükségem volna a kocsi kiváltására...

Tisztelettel kérem a segítségüket, ha módjukban áll: Halász
Ferenc badacsonytomaji lakos

A TETT vezetõsége és tagsága ezúton köszöni az Aranykagy-
ló étteremben rendezett július 23-i fórumán résztvevõknek, hogy
a kért összeget a helyszínen összeadták, ezzel hozzájárulva meg-
könnyítették Halász Ferenc életkörülményeit, mindennapjait.

Örülünk, ha segíthettünk… A TETT fórumhoz július 21-én az alábbi levél érkezett:

Lakossági tájékoztató a Badacsonytomaj VN KFT szerve-
zésében lebonyolított lomtalanításról és hulladék-szállí-
tásról

Településünkön egy év kihagyása után jogos igényként
merült fel a lomtalanítás szezon eleji újbóli megszervezése
és lebonyolítása. Badacsonytomaj Képviselõ-testülete a
munka lebonyolításával saját 100%-os tulajdonában levõ
cégét a Badacsonytomaj VN Kft-t bízta meg. Ezt a feladatot
a cég üzleti tervében 3 millió Ft-tal terveztük, amely összeg
nagyságrendje az elõzõ évek adatai és a Remondis Kft.
szolgáltató cég érvényes áraival együttesen kalkuláltuk.
Cégünk alapos elõkészítõ munka és tárgyalások után, helyi
és nyaralótulajdonosok számára kedvezõ idõpontban, helyi
újságban, szórólapokon, postai úton, TV csatornán közölt 6
napos intervallumban meghirdette a lomtalanítás idõpont-
ját. Fentebb említett kommunikációs csatornákon keresztül
kihangsúlyoztuk, hogy a Remondis Kft., mint szolgáltató,
nem hajlandó és jogosultsága sincs a veszélyes hulladéknak
minõsülõ elektronikai eszközöket (TV, hûtõ, mikró, stb.)
elszállítani. Ennek ismeretében tájékoztattuk a Tisztelt
lakosságot, hogy tartózkodjanak a „tiltott” termékek kihe-
lyezésétõl, amelyek különben a forgalmazó cégeknél vissza-
adhatók.

Miután az ütemterv szerinti 6 napos lomtalanítás lezaj-
lott, szembesültünk a szomorú ténnyel, hogy az úgynevezett
„tiltott” termékek depói településünk utcáit, tereit továbbra
is csúfítják (a szolgáltató jogosan nem szállította el). Ezért -
Pünkösd elõtt - gyorsan intézkedni kellett és a Képviselõ-
testület megbízása alapján, cégünk ezt a rengeteg veszélyes
hulladékot közel egy heti megfeszített munkával a DRV
Szennyvíztelepi telepére depózta fel, olyan utasítással, hogy
az ügyvezetõ azonnal intézkedjen a megsemmisítésérõl,
annak költségének önkormányzati felvállalása mellett. Az
ügyvezetõ azonnal intézkedett és szerzõdést kötött a
szállításról és megsemmisítésrõl engedéllyel rendelkezõ
balatonfûzfõi céggel. Szerencsére, - mert helyi lakos
feljelentést tett cégünk ellen veszélyes hulladék szállítása és
tárolása miatt a Székesfehérvári Környezetvédelmi
Hatóságnál. Az ellenõrök helyszíni ellenõrzés és az iratok
áttekintése után elálltak a másfél milliós büntetéstõl, és 3
hetes idõt adtak az elszállítást és megsemmisítést igazoló
iratok bemutatására, amit természetesen meg tudtunk tenni.

Megállapítható, hogy nálunk nem mûködik a „jó tett he-
lyébe jót várj” elmélet, mert mindig van rosszakaró, vagy rosz-
szakarók, akik a becsületes többség kárára tesznek. Tele-
pülésünknek végül is az illegálisan kirakott veszélyes hulla-
dék összegyûjtése, elszállítása, megsemmisítése 1,3 millió
forintjába került.

A témához szorosan kapcsolódik a szemétszállítás helyi-
sokak által kifogásolt, nem megértett- ügye. Alapprobléma,
hogy magas a díj. Ezzel egyetértek, én is ezt fizetem, sok
törvénytisztelõ polgártársammal együtt. A törvény kimondja
az igénybevétel kötelezõ jellegét. Helyi önkormányzati
rendelet kimondja, hogy helyi lakosra nézve ez 12 hónap,
nyaralótulajdonosra nézve ez 6 hónap. Vannak kivételek: a
nem lakható épületek, a gazdasági épületek, korra, kére-
lemre jogosultak mentesülnek a díj fizetése alól. Sokan nem
jól értelmezik a törvényt és a rendeletet, vagy saját törvé-
nyeket állítanak fel és önkényesen kivonják magukat a
fizetés kötelezettsége alól.

Kollégáim 2010. augusztus 2-án ellenõrzést végeztek
Badacsonytomaj közigazgatási területén a szemétszállítás
napján, mielõtt a kukák még ürítésre kerültek. Az ellenõrzés
célja az volt, hogy vajon kik azok és hányan vannak, akik a
kukájukat (zsákjukat) kiteszik elszállításra, ugyanakkor
nem fizetnek szemétszállítási díjat. Településrészenként
(egyelõre neveket és címeket nem közölve) az alábbi
eredmény született: Badacsonyban 30, Badacsonytomajon
148, Badacsonyörsön 66 ingatlantulajdonos nem fizet a
szolgáltatásért - ez a településen nyilvántartott 1345
ingatlanból összesen 244 porta, ami 18 százalék! 

A nem fizetõk miatt jelenleg cégünknek 3,5 millió Ft-os
kintlévõsége van, ami a közös pénzünk. Bosszantó, hogy a
helyi, kis jövedelemmel rendelkezõk és a helyi nyugdíjasok
sokszor havi fizetési lehetõséget kérve is teljesítik fizetetési
kötelezettségüket. Ugyanakkor a tehetõsebbek egy része
kifogásokat keresve - de a szolgáltatást igénybe véve -
próbálják kivonni magukat a fizetés alól. 

Olyanok is vannak, akik nyaralótulajdonosként 6 havi
díjat fizetnek, mégis egész évben itt élnek. Õk is csalnak! Ha
mindenki becsülettel fizetne, a díjunk is kevesebb lenne,
hiszen a szolgáltató éves árkalkulációját ez is befolyásolja.

BBoollllaa  JJóózzsseeff  BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVNN  KKfftt..  üüggyyvveezzeettõõ

A lomtalanítás
tapasztalatai

Útlezárás!
Augusztus 20-án a templom elõtti tér 15.00 -
22.00 óráig rendezvény miatt lezárásra kerül. 

Az esetleges kellemetlenségekért kérjük a
lakosság türelmét és megértését. 

Szüreti horgászverseny

((AA  kkééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  aa  115566//22001100  ((VVIIIIII..  1122..))  sszzáámmúú  hhaattáárroozzaattáávvaall  110000  eezzeerr  ffoorriinnttttaall  ttáámmooggaattttaa  HHaalláásszz  FFeerreennccéékkeett..  SSzzeerrkk..))

Fotó: Kalmár



Július utolsó szombatján immár szokott helyen, a Varga
Pincészet központjában (ezúton is köszönet érte!) tartotta
évi rendes közgyûlését a Badacsonyörsi Érdekvédelmi
Egyesület tagsága. 

Az elmúlt idõszak munkájáról szóló vezetõségi
tájékoztatót Simonné Visi Erzsébet elnök ismertette.
Bevezetõként egy tavalyi döntés végrehajtásáról adott
tájékoztatást, amely szerint a település lakói akkor arra
voltak kíváncsiak, hogy mennyivel járulnak hozzá a város
adóbevételeihez. Az önkormányzattól megkapott részletes
adatok szerint 2009 évben építmény-, telek-, idegenforgalmi-
, iparûzési- és gépjármûadóból tavaly Badacsonytomaj
összes bevétele mintegy 143 és fél millió forint volt, az örsi
településrészrõl 33,8 millió forint adóbevétel származott …
elkeserítõ a településrészen élõk számára, hogy a befizetett
adó forintokból komoly beruházás közel 3 éve nem
történt… 

Az egyesületi tagság az utak állapota miatt panaszkodott
egy évvel ezelõtt is, ezért számos lépést sürgetett a vezetõség.
Ennek nyomán több útszakaszt is rendbe tetetett az
önkormányzat, de akut feladatok akadnak továbbra is -
hangzott el az értékelésben. 

Az egyesület közlekedési tükröt helyezett el lakossági
kérésre egy veszélyes csomópontban.

Az egyesületi elnök levelezést folytatott a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, illetve a
Vízügyi Felügyelõséggel a magán vizitársulások problémás

mûködésének megszüntetése végett - egyenlõre pályázati
forrást a helyzet könnyítésére nem tudnak ígérni a
hatóságok, de a megoldás érdekében szükségesnek tartják az
önkormányzati szerepvállalást.

Az egyesületi tagok száma, amely Badacsonyörs település
rész állandó és üdülõ népességét fémjelzi, tavaly 525-re
növekedett. A beszámolóban elhangzott: „Programok,
rendezvények sokaságát szerveztük, amelyeken a zsenge
gyermekkortól kezdve a legidõsebb generációig mindenki
szerepelhetett, illetve rendezvényeink minden korosztályt
megszólítottak.” Ezekrõl csupán egy röpke felsorolás, hiszen
szinte minden eseményrõl tudósított a Badacsony újság.
Tehát: volt takarítási akció; aktív részvétel a térségi civil
kerekasztal majálisán; fõzõversenyen mutatta meg magát az
örsi csapat a város születésnapi ünnepségén; nagyszerû volt
a Szent Antal-napi búcsú; remek hangulatú a strandünnep;
és feltétlenül kiemelendõ a badacsonyi szüreten felmutatott
BÖÉE-részvétel is. Szót érdemel a Pálos kolostorhoz
szervezett kirándulás, természetesen az ádventi vásáron való
részvétel is, a karácsony, utó- elõ-szilveszteri rendezvény
pedig jó félszáz lakót mozgatott meg.

Már csak azért is érdemes volt felsorolni a tavalyi
programokat, mert az idén ugyanezeket megszervezte vagy
szervezi meg ezután az egyesület. Új elemként - a tervekrõl
szólván - Takács Ilona elnökhelyettes szólt, nevezetesen a
leendõ új strand területén történõ fásítási szándékról, padok
beszerzésérõl, virágosításról. A munkatervek között szerepel

a mindenkit egyaránt sújtó szemétszállítással kapcsolatos
problémakör felülvizsgálata. 

Az egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozott, amelyrõl a
vezetõség gazdasági ügyeket intézõ tagja, Karácsony
Lajosné számolt be. Az õ lelkiismeretes, fáradhatatlan
munkájának köszönhetõen az Egyesület naprakész
könyveléssel és hibátlan tagnyilvántartással rendelkezik. A
pénzügyi fegyelemrõl az ellenõrzõ szervezet vezetõje, Farkas
Mihályné mondott elismerõ minõsítést.

A jelenlevõk egyhangú szavazással elfogadták a
beszámolókat, a felvetett kérdésekre adott válaszokat.

A hivatalos program után, napirenden kívül a közelgõ
önkormányzati választások kapcsán cseréltek eszmét a
résztvevõk az egyesületet a strandért folytatott harcában
támogató szombathelyi ügyvédnõ, dr. Takátsné dr. Tenki
Mária tájékoztatója nyomán. Az elhangzottak, a
hozzászólások, majd a vezetõségi tagok véleményének
egyeztetése alapján a BÖÉE nem indít jelöltet, Simonné Visi
Erzsébet függetlenként méreti meg magát az októberi
képviselõ-testületi választáson. A tagság többsége annak a
véleményének adott hangot, hogy mindenki maga dönt a
voksolásnál, persze azok javára, akik a településrész érdekeit
szem elõtt tartva kampányolnak majd. 

A rendezvényen megjelent, és elismerõ szavakat mondott
a BÖÉE tevékenységérõl, illetve válaszolt az önkor-
mányzatot illetõ kérdésekre Mórocz István, Badacsonytomaj
alpolgármestere.                                     CCssiisszzkkaa  AAnnttaall  aalleellnnöökk

Mint májusi lapszámunkban beszámoltunk róla, Nagy
Gyula tûzoltóparancsnoktól ünnepélyes állománygyûlésen
köszöntek el nyugdíjba vonulása alkalmával, egyúttal
Segesdi Ferenc, az új parancsnok április 30-án átvette
kinevezését az egyház badacsonytomaji közösségi házában. 

Megkértük Nagy Gyula ezredest értékelje a parancs-
nokként eltöltött éveit, kíváncsiak voltunk arra is miként élte
meg nyugdíjazását.

- Nyugdíjba vonulása elõtt kezdõdött meg a badacsonytomaji
tûzoltóságnál egy minden részletre kiterjedõ felügyeleti
vizsgálat, amelynek eredménye nagyon jó lett. Ennek tükrében,
hogyan értékeli a tûzoltóságnál eltöltött éveket?

- Úgy érzem sikeres volt az elmúlt 15-20 év, hiszen a
kollégákkal együtt szép eredményeket értünk el. Nem egy
hatósági ellenõrzés az, ami mércét állít, hanem az ügyfelek
elismerése vagy kritikája, megállapításaink helytállása egy
bírósági ügyben, a környezetünk részérõl felénk
megnyilvánuló megbecsülés. Úgy érzem megálltuk a
helyünket, s ez egy belülrõl fakadó, megnyugtató érzés, amit
a napi munkánk során kapott kicsi visszajelzések, - egy
bólintás, egy köszönöm - a napi kis örömök alapoznak meg,
a szakmai ellenõrzésen elért szép siker már csak hab a tortán.
Persze értek bennünket kisebb kudarcok is, de kollégáimmal
együtt sikerekben sokkal több részünk volt az elmúlt
idõszakban. 

- Az ötfokozatú értékelésben csak 4-es, 5-ös „osztályzatok”
szerepelnek, ráadásul a hiányosságok - számomra - inkább a
kákán való csomókeresésnek tûntek.

- Én inkább úgy fogalmaznék, hogy lényeges problémát
nem tapasztaltak, ami akár az ügyfelek kiszolgálását, vagy a
jogszabályi megfelelést gátolná. A célellenõrzések után
mindig igyekeztünk a feltárt hiányosságokat kiküszöbölni,
de a jogszabályváltozások folyamatosak voltak, ezek

követéséhez felsõbb szintekrõl nem mindig kaptuk meg azt
a segítséget, amit szerettünk volna. Ha meg is kaptuk
legtöbbször késve, ami bizony nem tette lehetõvé, hogy
felkészüljünk a megfelelõ határidõre. 

Az utóbbi húsz évben mindig elõtérbe kerültek kósza
hírek a tûzoltóság jövõjével, átszervezésével kapcsolatban, de
mindig azt mondtam kollégáimnak, hogy úgysem tudjuk
magunkat kiemelni ebbõl a környezetbõl - egyet tehetünk:
végezzük tisztességgel, teljes erõbedobással dolgunkat az
utolsó pillanatig.

- Tûzoltókra mindig szükség lesz, miért vetõdhet fel ezzel
kapcsolatban kétkedés?

- Igen szükség lesz, de nem mindegy milyen formációban
mûködünk és sajnos nem mindig a szakmai indokoltság
alapján döntenek magasabb szinteken.

- Vannak azért olyan példák - Ausztria, Németország - ahol
az önkéntesek szinte katonai szervezettséggel és anyagi
lehetõségek között dolgozhatnak.

- Azokban az országokban nagyon komoly hagyományai
vannak az említett formának, de ehhez óriási beruházást
kellene vállalnunk, hogy ne csökkenjen az eddig elért
színvonal. A társadalmi háttérrõl nem beszélve, hiszen ki
vállalná szabad idejében az ügyelettel, kiképzéssel járó
rengeteg feladatot. Ott apáról fiúra szálló büszke
hagyomány, de nálunk ezt nem lehetne megvalósítani.

- Nyugodt szívvel bízta kollégáira a folytatást?
- Teljes mértékben, hiszen az utódaimat régóta ismerem,

mind emberi, mind szakmai vonatkozásban. Egy jó csapatot
hagytam itt, akik képesek egymást segítve-kiegészítve
dolgozni - semmi okom az aggodalomra.

- A nyugdíjba vonulásának alkalmából szervezett ünnepi
állománygyûlés meleg, baráti hangulata az Ön megbecsülésérõl
szólt. De valójában mit jelentett Önnek?

- Megható, csodálatos ünnepség volt, soha nem fogom
elfelejteni - mondja beszélgetésünk során elõször
elérzékenyülten az ezredes - köszönet illet mindenkit a
szervezésért, a rendezésért, egyáltalán az ötletért. Az biztos,
hogy nem egy megszokott, protokoll rendezvény volt,
számomra az õszinteséget, mély barátságot sugallta - csak
köszönni tudom mindenkinek.

- Hogy teszik a nyugdíjas élet?
- Élvezem. Készültem már rá gondolatban és mindig

igyekeztem - igyekszem elfoglalni magam, ami azért sikerül,
mert az elmúlt években sok minden elmaradt a kertben, a
ház körül a szõlõben. Most kapkodás nélkül dolgozhatom, a
legjobb idõben, jut idõm a horgászatra is - egyszóval jól
érzem magam, mert beoszthatom magamnak a munkát. 

- Álmodik már a tûzoltósággal?
- Még nem, de a tomaji tûzoltók, ha Keszthelyre vagy

Sümegre vonulnak, csaknem a házunk elõtt mennek el, így
nemegyszer látom õket és bizony elérzékenyülök. Álmodni
nem álmodtam, de sokat gondolok a tûzoltóságra, az elmúlt
évekre. 

Segesdi Ferenc alezredest, a Badacsonytomaji Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság új parancsnokát kérdeztük,
hogyan teltek elsõ napjai az új szolgálati beosztásában.

Az itt töltött 17 évem legnehezebb idõszaka volt ez -
mondja kertelés nélkül a parancsnok - hiszen mindjárt az
elsõ munkanapomon, május elsején történt egy súlyos bale-
set a hegyen, amelyhez bennünket hívtak segítségül. A
rendkívüli idõjárás okozta károk enyhítése miatt - két hét
alatt, 200 riasztásunk volt - szabadnapos kollégákat is be
kellet hívni, ezen túl komoly balesetek történtek körze-
tünkben. Emellett a napokban tartott átfogó hatósági
ellenõrzést az államkincstár, az ügyészség - eddig egyetlen
egyszer sem fordultak itt meg - utánuk következett a Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenõrzése.

- A mûködésükhöz minden biztosított?
- Alapvetõ gondjaink nincsenek, de nem teljes a létszá-

munk, aminek az is oka, hogy ez az elsõ olyan évünk, amikor
az elõzõ évekhez képest jelentõsen alulfinanszírozott a tûzol-
tóság. Szerencsére van valamennyi megtakarításunk a tavalyi
évrõl, így egyelõre nem kell segítséget kérnünk az önkor-
mányzattól. De a pályázatokon megfelelõ önrész hiányában
csak nagyon korlátozottan tudunk indulni, a kollégák eddig meg-
szokott többletjuttatásainak biztosítása is kérdésessé válhat. Per-
sze igyekszünk takarékoskodni, de például a legrégibb autónkat
hamarosan le kell cserélnünk, szóval nem egyszerû a helyzetünk. 

Mindennek ellenére bizakodom abban, hogy tisztessége-
sen mûködhetünk, annál is inkább, mivel 45 ember munka-
helyérõl van szó.

- Nagy Gyula, a korábbi parancsnok mekkora ûrt hagyott
maga után? 

- Gyuszi bácsit nagyon sajnálom, hogy elment, mert na-
gyon jó ember és nagyon jó szakember volt, az együtt töltött
évek alatt sokat, majdnem mindent tõle tanultam. Azóta is
sokszor fordulok, fordulunk hozzá telefonos segítségért,
tanácsért. 

KKyy

Új parancsnok a Tomaji tûzoltóknál

Mérleget készített és tervezett a BÖÉE

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár



Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Új

Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív

Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Minõség és

hatékonyság Badacsonytomaj Város Polgármesteri

Hivatalában” címû ÁROP-1.A.2/A-2008-0171 jelû

pályázatát a Közigazgatási Reform Programok Irányító

Hatóságának vezetõje 19.424.880 Ft támogatásra

érdemesnek ítélte.

A projekt teljes elszámolható költsége: 21.114.000 Ft.

Támogatás mértéke: 92% 

A projekt 2009 nyarán indult és 2010.07.30-án zárult le. 

A pályázat során a tevékenységek közt megvalósult a

Környezetbarát közbeszerzési eljárásrend meghonosítása

a közbeszerzési szabályzatban, elkészült az Informatikai

stratégia. 

A Hivatal dolgozói sikeresen részt vettek több képzésen

is: Szervezetfejlesztési képzésen, Integrált költségvetési

rendszer alkalmazását sajátíthatták el, Projektszemlélet

bevezetése címû képzésen, Ügyfélszolgálati képzésen,

végül az ügyfélszolgálati munkatársak idegen nyelvi

képzéssel zárták a megújulási folyamatot. 

Megfelelõ szoftverekkel hatékonyabb a munka, azért a

megfelelõ programokat beszereztük: Integrált gazdál-

kodási rendszer, Postázási szoftver, Szociális ügyintézést

támogató rendszer, Elektronikus közigazgatáshoz kapcso-

lódó szoftver. 

A projekt megvalósítása során a cél az volt, hogy a

Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalban olyan szerve-

zetfejlesztés történjen, amelynek köszönhetõen a munka-

végzés hatékonysága fokozható, az átgondolt hivatali

struktúra és szoftverekkel támogatott ügyintézési munka

az ügyfelek és állampolgárok számára magasabb minõségi

szintû szolgáltatást jelent.

Kedvezményezett: 
Badacsonytomaj Város Önkormányzata

8258 Badacsonytomaj Fõ u. 2. www.badacsonytomaj.hu

Közremûködõ Szervezet: 
VÁTI Nonprofit Kft., PFÜ-ÁROP EKOP Igazgatóság 

1016 Budapest Gellérthegy u. 30-32. www.vati.hu

CCssiizzmmaarriikk  EEsszztteerr  ppáállyyáázzaattii  rreeffeerreennss

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

„Minõség és hatékonyság Badacsony-
tomaj Város Polgármesteri hivatalában”

Pontytelepítés 
másodszor

Gyerekzsivaj töltötte be ismét a Szent Imre Házat és kör-
nyékét július 12-tõl 16-ig. A két évvel ezelõttihez hason-
lóan István atya jóvoltából a tanulási képességeket
fejlesztõ tábor kapott itt otthont a rekkenõ melegben. 

Az igazi nyári idõjárás miatt napjaink egy részét a Balaton
hûs hullámai között töltöttük, de ebéd után minden nap
fejlesztõ foglalkozásokon okosodhattak, ügyesedhettek a
résztvevõ tanulók. Elsõsorban a figyelem, finommotorika,
anyanyelvi képességek területének fejlesztésére fektettük a
hangsúlyt, de mellette hajókirándulás, vonatozás, jelképes
áron  Dottózás, fagylaltozás, sütizés emelte a jó hangulatot.
Naponta saját maguk készítette kézmûves ajándékokkal
kedveskedhettek szüleiknek a gyerekek, így tevékenységük
otthon is kézzel foghatóvá vált. Étkezésünket a szülõk tíz-
órai és uzsonna alapanyagokkal segítették, a Muskátli
vendéglõben pedig fantasztikus ebédet és kedves, figyelmes
kiszolgálást kaptunk.

Köszönöm minden kedves szülõnek, és a tábor sikeres
lebonyolításához bármilyen módon hozzájáruló ismerõs-
nek az önzetlen segítséget!

BBoollffnnéé  TTóótthh  MMeelliinnddaa,,  ggyyóóggyyppeeddaaggóógguuss

Képességfejlesztõ-tábor

A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület fennállása óta elõ-
ször fordult elõ június 15-én, hogy a Balaton halállomá-
nyának gyarapítására negyedéven belül, kétszer is sor ke-
rült pontytelepítésre a tomaji strand területén.

Tavasszal 3,5 tonna, most pár száz kilóval 3,5 tonna felett,
tehát összesen mintegy 7,0 tonna ponty került a Balatonba,
csak a Badacsonyi Sporthorgász Egyesülethez tartozó part-
szakaszon. A munka szakszerûségét igazolja, hogy a
mintegy 60 ezer halból alig 5-6 db vált életképtelenné a
telepítés folyamán. A hal-fiúk és hal-lányok egyhamar rá-
ébredtek, hogy az új lakhely is van olyan, mint a régi, hisz a
telepítés megkezdése után 10-15 perccel már 2-300 méteres
körzetben vidáman ugráltak a strandon fürdõzõk nagy örö-
mére, hisz ez látványnak sem volt utolsó.

A szakszerû telepítést Szakál Tamás a Balatoni
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szakembere felügyelte és
irányította. A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület
köszönetét fejezi ki a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit
Zrt. szakembereinek a halak biztosításáért és a szakszerû
munkáért, a Bakony-Balaton Horgász Szövetségnek,
közvetlenül Puskás Istvánnak a közremûködésért, városunk
önkormányzatának és a Városüzemeltetõ KHT vezetésének
a telepítés helyszínének biztosításáért, a Mûvelõdési ház
dolgozójának a fotózásért, valamint a telepítéskor segítõ
Badacsonyi Sporthorgász Egyesület tagjainak.

A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület vezetõsége
nevében Kovács András a BSHE elnöke

A Badacsony Régió települései között július 11-én meg-
rendezett játékos, szórakoztató, ügyességi versenynek idén
Káptalantóti adott otthont, amelyen Ábrahámhegy, Ba-
dacsonytomaj és a házigazdák csapatai vettek részt a pol-
gármesterek vezetésével. 

Káptalantói polgármestere Istvándi Ferenc köszöntötte a
megjelenteket, izgalmas vetélkedõt kívánva, hiszen többször
is helyt kell állniuk, hogy bizonyságot tegyenek róla, ki a
legérdemesebb a Bálakupa cím elnyerésére. Az elsõ feladat a

már hagyományosnak mondható Bálagurítás volt, majd a
tojásfutam során bizonyíthatták ügyességüket és erejüket a
csapatok. Végül a csapatkapitányok jutottak fõszerephez a
lopós-totyogós névre keresztelt vetélkedõben.

A meleg nyári napon megjelent szurkolók hideg fröccsel
hûtötték magukat, miközben fennhangon bíztatták a csa-
patokat. A mókától és hangos kacagástól bizony jó néhány-
szor felzengett a Hegymög! A játékbíró szerepét Lakatné
Kati Néni töltötte be, gondoskodva a korrekt idõmérésrõl is.
A végsõ sorrend nagyon izgalmasan alakult ki, az elsõ és a
második hely sorsát mindössze egyetlen századmásodperc
döntötte el! Így került Ábrahámhegy a második fokra, Káp-
talantóti pedig méltán foglalta el a dobogó csúcsát, míg Ba-
dacsonytomaj a harmadik helyen végzett. A díjkiosztás után
mindenkit megvendégeltek a házigazdák egy finom pince-
pörkölttel, az Istvándy pincészet borait kóstolgatva pedig vi-
dáman idézték fel a játék izgalmait, emlékezetes pillanatait.
Badacsonytomaj elbúcsúzott ugyan a tavaly megnyert Bála-
kupától, de jövõre az ábrahámhegyi találkozón újra meg-
küzdhet érte.

Köszönet az emlékezets napért a rendezvény szervezõi-
nek, a résztvevõknek és a segítõknek egyaránt!

WWeelllleerrnnéé  TTüünnddii

Bálakupa másodszor

Fotó: Tatay

Fotó: Csizmarik

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár



Szín-Vonal
Öt sikeres tanévet tudhat maga mögött a Szín-Vonal
Mûvészeti Iskola.

2005-ben jött létre a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény a Tapolcai kistérség 30 te-
lepülésének alapfokú képzõ- és iparmûvészeti oktatására,
Badacsonytomaji székhellyel.

Röviden az elmúlt öt év eredményeirõl: az iskola 2007-
ben elnyerte a Kiválóra minõsített alapfokú mûvészetok-
tatási intézmény címet. Az intézmény nevelõtestülete 2009-
ben megkapta a Tapolcai Kistérség Nevelésügyéért kitünte-
tést. Az elmúlt évek alatt öt országos tanulmányi versenyt
rendeztünk az oktatási minisztérium megbízásából, de nem
csak rendeztünk, hanem amint azt az alábbi felsorolások
mutatják, eredményesen - elsõ három helyezést megszerez-
ve - szerepeltünk a különbözõ országos megmérettetéseken:

- 2006- ban a miniszter által meghirdetett országos verse-
nyen festészet és textil kategóriában nyertünk (Bognár
Ramóna, Pádvai Miklós).

- 2007-ben az országos tûzzománc-készítõ versenyen:
Szõke Eszter, Böcskei Dóra, Békássy Éva,  a kerámia készítõ
versenyen: Farkas Klára, Gelencsér Orsolya volt sikeres.

- 2008-ban az országos makettkészítõ-és papírtárgy-
készítõ versenyen: Kovács Barbara, Trajber Szimonetta, az
országos fémmûves versenyen: Szõke Eszter, Békássy Éva,
Szlávik Barbara ért el országos dobogós helyezést.

- 2009-ben az országos kézmûves versenyen Gelencsér Orso-
lya, a textilkészítõ versenyen Szlávik Barbara volt a legjobb.

Az idei tanévben a Ráday Mihály vezette Város és Falu-
védõk szövetsége által meghirdetett országos versenyrõl a dí-
jak tizedét elhoztuk. Bódis Júlia és Illés Bálint különdíjat
kapott. A Magyar Festészet Napja által megrendezett Orszá-

gos Diákversenyen Veszprém megyét két badacsonytomaji
tanuló Sirkó Patricia és Szlávik Barbara képviselte sikeresen.
A Víz világnapja által meghirdetett képzõmûvészeti pályá-
zatról a díjak közel harmadát hoztuk el. Bodor Anna külön-
díjban részesült. Az Almádi város által meghirdetett verse-
nyen Árvai Adél, Barna Brigitta, Eszto Brenda, Németh
Anna, Szlávik Barbara kapott díjat. A badacsonytomaji Egry
József Mûvelõdési Ház és Könyvtár által meghirdetett rajz-
verseny díjazottjai mind tanulói a Szín-Vonal Mûvészeti
Iskolának, akik nagyon szép anyagot mutattak be a város
napján. Több tanulmányi utat szerveztük az elmúlt évek
során. Az idei évben Kecskeméten a Zománcmûvészeti Al-
kotó Mûhelyben voltunk. Az ötödik nyári alkotótábort szer-
veztük. A 2009/2010-es tanévben négy kiállítás keretében
mutattuk be tanulóink alkotásait. Ezeken a kiállításokon
nemcsak tanulóink által készített rajzok és festményeik
kerültek bemutatásra, hanem plasztikáik és konstrukcióik is.
Megemlékeztünk a Magyar Festészet Napjáról és a Magyar
Kultúra Napjáról. Az idei tanévben Széplaki Nóra tanárnõ
vezetésével nagyon eredményes mûvészetoktatás valósult
meg az óvodában és az iskolában. A befogadó települések és
iskolák vezetõi számára az iskola az elmúlt évek eredmé-
nyeirõl egy szép színes kiadványt készített. Európai Uniós
támogatással a mûvészetoktatási intézmény a Balatonfelvi-
déki Szín-Vonal Mûvészeti Iskola mûvészetoktatási gyakor-
latát 750 tanulómunkával illusztrált, országos terjesztésû
könyvben jelentette meg. Az intézménynek sikerült további
uniós támogatást elnyerni, így a szeptembertõl kezdõdõ tanév-
ben még változatosabb programokat tudunk kínálni a tanulók
számára. Szeptember elsõ hetétõl minden érdeklõdõ kisgye-
reket, tanulót szívesen várunk. BBaarraannyyaaii  ZZoollttáánnnnéé  iiggaazzggaattóó

Az együttes a XVIII. Kerületi Dohnányi Ernõ zene-
iskola növendékeibõl alakult, lassan egy éve. 

Repertoárjuk külföldi és hazai siker számokból áll, és

egyre több saját számmal gazdagodik. Stílusukat

leginkább a dallamos rock és rock and roll jellemzi. Sok

koncertjük volt már a kerületben és a kerületen kívül is.

Felléptek többek között a Lakatos napokon, a Gazdagréti

halászléfõzõ fesztiválon, a Villamos napokon valamint

többször a Téglagyári megállóban a Gesarol elõ-

zenekaraként. Az együttest a zene szeretete és az együtt

zenélés öröme tartja össze - reméljük még sokáig!

Az együttes tagjai: Bujtor Barbara - ének, Juhász

Balázs - szológitár, Liptai Fruzsina - ritmusgitár, vocal,

Orbán Máté - billentyûk, Agonács Gergõ - basszusgitár,

Kovács Olivér - dob. DDeeáákknnéé

Diorit

Rajzó Ildikó Fidesz-KDNP polgármesterjelölt meghí-
vására augusztus 7-én és 8-án Badacsonytomajra láto-
gatott Simon János politológus, választási szakértõ, az
MTA kutatója, akit útjára a FIDESZ fõvárosi ön-
kormányzati képviselõi és alpolgármesterek kísértek el. 

A közéleti szakemberek szakmai konzultációt foly-

tattak Rajzó Ildikóval és kampánystábjával, ezután a

meghívottak részt vettek a Szent Donát kápolna

istentiszteletén, találkoztak településünk közéleti sze-

mélyiségeivel, megnézték a helyi nevezetességeket, és

ellátogattak az ábrahámhegyi borünnepségre. A szakmai

eszmecserén Simon János üdvözölte a Fidesz polgár-

mester és képviselõ jelöltjeit, és szólt a nõk, a családanyák

felerõsödõ közéleti szerepvállalásának fontosságáról.

Kiemelte, hogy „ideje végre, hogy Badacsonytomaj ne

szembeszélben politizáljon, és részt kapjon például az Új

Széchenyi Program munkahelyteremtõ beruházásaiból”.

A következõ konzultációt nyilvános közönségtalálkozó

formában szervezzük. BBaaddaaccssoonnyyttoommaajjii  FFiiddeesszz  ccssooppoorrtt

Vendégünk volt
Simon János

Sajtóközlemény

Czempin város meghívására június 19-20-án részt vettünk
a városnapi ünnepségeken.

A küldöttség tagjai voltak Mórocz István alpolgármester
társam, Segesdi Ferenc tûzoltóparancsnok, Márkus József
tûzoltó, valamint Szedlák Bálint.

A település központjában lévõ 200 éves kastélyban kezdõ-
dött az ünnepség, ahol a település legjobb tanulóit és ered-
ményes sportolóit (szüleikkel együtt) bemutatták, ezt követõ-
en kitüntetõ okleveleket, könyvjutalmakat és plaketteket vehet-
tek át. A könyvjutalmakat az a képviselõ vásárolta és adta át
a diákoknak, aki a városunk bejáratánál elhelyezett szélmal-
mot is készítette. Bemutatták és kitüntették azokat a vállal-
kozókat, akik az elmúlt egy évben önzetlenül segítették és
támogatták Czempin városát. Az ünnepséget a város felnõtt
és diák énekkórusa tette színesebbé. Befejezésképpen álló-
fogadáson vettünk részt a meghívott ünneplõkkel együtt. Láto-
gatást tettünk a város tûzoltó laktanyájánál, ahol bemutatták
a felszerelésüket és megismerkedhettünk a szolgálati tevé-
kenységükkel. Délután, illetve este a rendezvénytéren zenés -
táncos mulatságon voltunk, ami késõ éjszakába nyúló disz-
kóval fejezõdött be. Másnap megtekintettük Czempin új sport-
csarnokát, ami a mai kor igényét teljesen kielégíti térben és
felszereltségével, emellett lehetõségünk volt az eszközöket
kipróbálni. Délután a szomszéd településen lévõ Mezõgazda-
sági és Állattartási Múzeumot mutatták meg, ahol megis-
merkedhettünk Lengyelország agrármúltjával és jelenével.
Este egy panzió tulajdonossal és családjával találkoztunk, aki a
szállást biztosította a küldöttségünknek. Otthonukban fogad-
tak minket egy kerti-partin, ahol megismételték a korábbi vá-
gyukat, hogy szívesen kapcsolatba lépnének borászokkal, akik-
nek a borait forgalmaznák az üzleteikben. Az elõzõ évben, ami-
kor itt jártak már keresték a kapcsolatot a borászainkkal, ezért
szerveztünk meg egy borbemutatót az Obester fogadóban.

Nagyon kedves és igazi baráti vendéglátásban volt részünk,
szívesen emlékezünk vissza a Lengyelországi emlékekre és az
ottani emberekre, feledve a hosszú és fárasztó utazást.

SSaallll  CCssaabbaa  aallppoollggáárrmmeesstteerr

Testvérvárosi látogatás
A Mozdulj Balaton mindig is az idõjárás függvénye volt, de
valahogy az idei nyár nem akarja, hogy a sport-versenyek
sikeresek legyenek. 

Minden jel arra mutat, hogy már most biztos ez lesz
hosszú idõ után a leggyengébb szezon minden településen.
Volt kánikula az igaz, többször is, de valahogy mindig
hétvégére romlott el az idõ. Talán egy olyan hétvégérõl
beszélhetek sikerrõl, amikor azt mondom, hogy sokan
versenyeztek, de persze a rossz idõ is adhat okot sportolásra,
de az már mégsem spontán versenyszervezés, márpedig a
Mozdulj Balaton szlogenje és vállalása ez. Az eddig eltelt
nyolc hétvégébõl mindig voltak versenyek, de többször csak
a kevés látogató között kellett szervezni játékokat. A
badacsonytomaji fiatalok lendülete és eredményessége
viszont az idei évben a legjobb, hiszen más nem állt
dobogón az eddig lebonyolított versenyszámokban mind
városunk csapatai. Bíztató lehet ez abból a szempontból,
hogy így legalább eredményesek lehetünk majd a Mozdulj
Balaton sporttalálkozón Vonyarcvashegyen augusztus 21-
én. Szeretnénk a tavalyi eredményt legalább megismételni,
ami egy második helyezés volt a labdarúgás sportágban
éppen szomszéd településünk Ábrahámhegy mögött. Ebben
az évben az új, bejövõ sport eszközök voltak sikeresek
természetesen a strandfoci mellett. Nagyon sokan hasz-
nálták a vízben elhelyezett sporteszközöket a vízi röplabda,
a vízi kosárlabda palánk és a fejelõ kapu valamelyikét.
Bízom abban, hogy jövõre egy másféle lebonyolítással még
jobb lehet a rendezvény. Természetesen beszámolok majd a
vonyarcvashegyi  rendezvény eredményességérõl is. További
szép és sportos nyarat kívánok.

TTaappoollccaaii  GGáábboorr

Mozdulj Balaton

Fotó: Tapolcai

Köszönöm szépen azt a sok ötletet, észrevételt, javas-
latot, melyet a Badacsony és környéke 2011-es falinap-
tárral kapcsolatban kaptam. 

A következõ falinaptárra való tervezett fényképeiket

kérem a taban@vecsey.net címre küldeni. A naptár még

korlátozott számban kapható a tomaji irka-firka boltban,

emlékbélyegzõt is - térítésmentesen - ott adnak. 

TTiisszztteelleetttteell::  VVeeccsseeyy  AAnnddrrááss

Kedves Badacsonyiak!

Fotó: Sall

Fotó: Deák

Fotó: Deák



Ez az ige egy nagyon egyszerû, ugyanakkor fennkölt
eseményhez kapcsolódik: két áldott állapotban levõ asszony
találkozásakor hangzik el, miközben anya és magzata között
a legszorosabb lelki és fizikai kapcsolat valósul meg. A
gyermek gondolatait, érzéseit az anya mondja ki. Amikor
Mária beszél, Erzsébet méhében örömében megmozdul a
gyermek, Erzsébetnek pedig mintha az Elõhírnök adná
ajkára a szavakat. A Máriát dicsérõ ének elsõ része
személyesen az Úr édesanyjához szól, utolsó mondata
azonban harmadik személyû: „Boldog, aki hitt.”
Megállapítása ezzel egyetemes érvényû igazsággá lesz:
boldognak nevez minden hívõt; mindazokat, akik
befogadják és életre váltják Isten igéjét, s Máriát tekintik
legfõbb példaképüknek… Ez az elsõ boldogság, amelyet az
evangélium említ. Máriára vonatkozik, de mindazokra is,
akik követni és utánozni akarják õt. Máriában az Ige
befogadásának gyümölcseként szoros egységet alkot a hit és
az anyaság. De Lukács itt megsejtet valami olyat is, ami ránk
vonatkozik. Evangéliumának egy késõbbi szakaszában
Jézus ezt mondja: „Azok az anyám és a rokonaim, akik
hallgatják, és tetté is váltják az Isten szavát.”  Erzsébet a
Szentlélek indíttatására szinte ugyanezt adja hírül: minden
tanítvány az Úr 'édesanyjává' válhat, feltéve, ha hisz Isten
Igéjében, és életre is váltja. Jézus után Mária mondta ki a
legtökéletesebb igent Istennek. Mindenekelõtt ebben áll
életszentsége és nagysága. Jézus az Ige, a megtestesült Ige,
Máriáról pedig elmondhatjuk, hogy az Igébe vetett hite által
õ a megélt Ige, de teremtmény, mint mi, ugyanolyan, mint
mi. Mária istenanyasága hatalmas, egyedülálló kiváltság.
Isten mégsem csak a Szüzet hívja arra, hogy Krisztust
magába fogadja. Ha más módon is, de Krisztusnak minden
keresztényben meg kell testesülnie, hogy Pállal együtt
ismételhesse: „Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él

énbennem.” 
Hogyan valósítsuk ezt meg? Máriához hasonlóan

legyünk készségesek, és fogadjuk be teljességgel Isten igéjét!
Higgyük vele együtt, hogy Jézus minden ígérete be fog
teljesedni! S ha egy-egy ige képtelenséget kívánna, ha kell,
vállaljuk a kockázatát, mint Mária! Azzal, aki hisz az igében,
mindig rendkívüli dolgok történnek. Könyveket lehetne írni
a kisebb-nagyobb csodákról, amelyek mind ezt tanúsítják.
Ki tudná elfelejteni, amikor hittünk Jézus e szavaiban:
„Kérjetek és kaptok!” Kértük tehát mindazt, amire a város
szegényeinek szükségük volt, és láttuk, hogy érkezik a liszt,
a cukor és a sok élelem, és mindenféle ruhanemû.

Ma is ugyanez történik. „Adjatok és adnak majd nektek
is.”  Megdöbbenti az embert, hogy Jézus szavai mindig és
mindenhol igazak. Isten segítsége mindig pontosan érkezik
a lehetetlennél lehetetlenebb helyzetekben, a világ
legelszigeteltebb zugába is. Nemrégiben ez történt egy
édesanyával, aki hihetetlenül szegény volt. Egyik nap úgy
érezte, az utolsó fillérét is oda kell adnia egy nála
szegényebbnek. Hitt az evangélium ígéretében - „adjatok és
adnak majd nektek is” -, és nagy béke töltötte be a lelkét.
Kicsit késõbb megérkezett legkisebb lánya. Már mutatta is az
ajándékot, amit egyik idõs rokonuktól kapott, aki véletlenül
arra járt: kis kezében ott volt a megígért százszoros. Az
ehhez hasonló „kicsiny” tapasztalatok arra bátorítanak, hogy
higgyünk az evangéliumban. Bármelyikünk átélheti azt az
örömöt, azt a boldogságot, amely abból fakad, hogy
beteljesülnek Jézus ígéretei. Amikor a hétköznapok
folyamán a Szentírást olvasva találkozunk Isten igéjével,
nyissuk ki a szívünket és fogadjuk be! Higgyük, hogy amit
Jézus kér vagy ígér, az megvalósul! Hamarosan felfedezzük
majd, mint Mária, vagy mint az említett édesanya, hogy Õ
megtartja ígéreteit.   IIssttvváánn  aattyyaa

Elöljáróban talán érdemes megemlíteni, hogy a mozi
elnevezést - a mozgóképszínház szóösszetételbõl - Heltay
Jenõ, a sokoldalú író alkotta még a filmvetítés õskorában.

Az elsõ hazai filmvetítést /mozielõadást/ Budapesten
tartották a milleneum évében, 1896-ban. A mozgókép
csodája sok ember érdeklõdését felkeltette úgy, hogy a
századfordulón már számtalan mozi mûködöt az ország
nagyobb városaiban, majd vidéken is terjedni kezdett.
Tapolcán pl. 1903 tavaszán alapította meg az „Appoló
Mozgót” Rokobb Kálmán vállalkozó.

Badacsonytomajon állandó, engedélyezett filmszínházat
/mozit/ csak a falu villamosítása /1936/ után, 1940-ben
létesített a Vasút utcában lévõ Csala Gergely-féle ház
földszintjén Zalay Ferenc tanító, aki egyébként a
háztulajdonos veje volt.

A mozi új szint hozott településünk kulturális és társasági
életébe is. A film ugyanis olyan ismerethordozó volt,
amelynek segítségével a falusiak számára is láthatóvá váltak
a világban történt események, ahol találkozni lehetett
ismerõs és ismeretlen emberekkel. A mozi a társasági élet
színtere is volt, a már látott film pedig beszédtéma lett. A
mozinak hamar kialakult a törzsközönsége, akik ha esett, ha
fújt, látogatták az elõadásokat.

Mint kultúrtörténeti érdekességet megemlíthetjük, hogy a
tomaji mozi nyitóelõadásán „Az iglói diákok” címû filmet
vetítették 180 fõnyi közönség elõtt, ami akkor telt nézõteret
jelentett.

A badacsonytomaji mozi után néhány sorban illik
bemutatni az „alapító atyákat” is, akik jó üzleti érzékkel és
anyagi háttérrel vágtak bele a kockázatos vállalkozásba.

Csala Gergely szõlõbirtokos Badacsonytomajon született
1880-ban. Iskoláit /6 elemit/ is itt végezte, majd saját
birtokain gazdálkodott. 1914-ben behívták katonának.
Végigharcolta az elsõ világháborút és mint tiszthelyettes
szerelt le 1918-ban. Badacsonytomajon megválasztották
községi bírónak. 1920-ban vitézzé avatták, ami tovább
gyarapította birtokait. 1931-32-ben - Varga Sándor
plébánossal együtt - fontos szerepe volt a bazalttemplom
építésében. Badacsonytomajon halt meg 1948-ban.

Zalay /Szalai/ Ferenc tanító 1887-ben született
Keszthelyen. Ott járt középiskolába is, a tanítóképzõt Pápán
végezte. 1926-ban került Badacsonytomajra, mint tanító.
1928-ban megnõsült, feleségül vette Csala Gergely lányát, s
így családon belüli ügy lett a mozialapítás gondolata és a
kivitelezése is. Zalay Ferenc 1958-ban halt meg
Badacsonytomajon.

Visszatérve a mozihoz, elmondhatjuk, hogy a második
világháború idején súlyosan megrongálódtak a mozi
épületének külsõ falai, ez azonban alig ártott a forgalomnak.
Még a nagy infláció idején /1945-46-ban/ is sorban álltak a
pénztár elõtt, pedig akkor tojásért adták a jegyet.

1948-ban államosították a tomaji mozit is, aztán az 1950-
es évek elején bõvítették a nézõterét és a váróhelyiséget, új
gépház épült, a mozi neve pedig Kossuth Mozgó lett.

Ebben az idõben már heti hét alkalommal tartottak
vetítéseket: kedden, szerdán, szombaton általában este 7
órakor, vasárnap délelõtt 11 órakor, délután pedig 3-5 és 7
órai kezdettel.

1967 nyarán az új mûvelõdési házba költözött a mozi,
ahol modern, angol gyártmányú gépekkel vetített színes,
szélesvásznú elõadásokban gyönyörködhetett a közönség,
telt ház esetén akár 300 személy is. A mûvelõdési házban A
dzsungel macskája c. amerikai filmet vetítették elõször.

Az Egry Filmszínház új helyén - a televízió egyre
nagyobb térhódítása mellett - még 37 évig mûködött és 2004
tavaszán szûnt meg. Utoljára a Gyûrük ura c. filmet
játszották.

Üzemvezetõk: Tóth /Ludadi/ Margit /Manci/; Ludadi
Ferencné 1967-1969; Derhán János 1969-1975; Bárdosi
Györgyné 1975-2004; 

Gépészek: Ludadi Ferenc 1940-1969; Csala László /1969-
1977; Bodó Ferenc 1975-1976; Stokinger Sándor 1977-1989;
Bárdosi Györgyné 1989-2004

Itt meg kell említeni Ludadi Ferencné, Takács Boldizsár-
né /Bözsi néni/ és Szávai Gézáné /Manci néni/ nevét is, akik
évtizedekig dolgoztak a tomaji mozinál mint pénztárosok,
illetve jegykezelõk.

„Gyerünk a moziba be…”

Kalmár LLászló: 
Szépirodalom:
Adorján, Johanna: Exkluzív szerelem; Bárdos András:
Ítélet; Bacher Iván: Az elhagyott falu; Benedek István
Gábor: Artúr : egy pesti orvos politikai kalandjai; Bródy
János: Filléres emlékeim;
Cast, P. C.: Az Éjszaka Háza 4. köt.; Coelho, Paulo: Brida;
Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy ; Karnyóné: Dorottya;
Déry Tibor: Niki; Fábián Janka: Virágszál; Fable, Vavyan:
Csontfuvola; Fai, Pai Kit: Gyömbérmezõ; Fekete István:
Tûnõdések; Ferdinandy György: Egy sima, egy fordított;
Gantner Ádám: A l@tor; Gion Nándor: Az angyali vigasság
[6 regény]; Kondor Vilmos: A budapesti kém; Láng György:
Kárpátvölgy muzsikusa; LeBor, Adam: Budapest protokoll;
Mirtse Zsuzsa: Fogadó a négy macskához; Móricz
Zsigmond: Rózsa Sándor a lovát ugratja; Onagy Zoltán:
Cerinka; Rónay László: Segítõ kezek; Rossi, Sonia: Fucking
Berlin; Schaffer Erzsébet: Málna utca 3. CD; Szécsi
Katalin: Több mint szerelem; Zalán Tibor: Göncölszekér.

Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Applegate, Katherine: Ben szerelmes; Bátky András:

Pipogya, a budapesti medve; Cabot, Meg: Tinibálvány;
Duney, Kathleen: Katie és a musztáng ; Frescura, Loredana:
A világ e te szemeddel; Oldfield, Jenny: A rakoncátlan csikó;
Sohonyai Edit: Macskaköröm; Tornai Helga: Szerelem
made in Italy; Tóth Kriszta, D.: Lolamesék.

Ismeretterjesztõ irodalom:
Bogyay Katalin: A magyar kultúra szolgálatában; Eötvös

Károly: A nagy per mely ezer éve folyik s még sincs vége;
Szabó Miklós, M.: Szupertitkos alakulat; Csernus Imre: Ki
nevel a végén?; Hoffmann Rózsa: Jövõnk a tét; Fedezzük fel
: házikerti zöldségtermesztés;Fülöp Géza: Olvasási kultúra
és könyvkiadás Magyarországon; Parrado, Nando: Csoda az
Andokban; Bujtor

Duncan, Isadora: Életem; Lakat T. Károly: Requiem a
nagy 8-asért : a fradisták vargazolija; Szabó Magda; Európai
üdülõfalvak és kempingek; Szakolczay Lajos: Párbeszédek
és perbeszédek; Hahner Péter: 100 történelmi tévhit;
Margittai Gábor: Mi a madzsar?; Ablonczay Balázs:
Trianon-legendák

Magyarország története; Vámbéry Ármin: Bokhara
története. SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn  kköönnyyvvttáárrooss

Könyvajánló

Elhunyt augusztus 10-én dr. Papp Árpád író, költõ, mû-
fordító, görög-latin szakos tanár, az irodalmi tudományok
kandidátusa.

Somogyaszalón született 1937. március 19-én. Tanulmá-
nyait szegény falusi gyermekként Somogyban kezdte, majd
szorgalmával az Eötvös Kollégiumba került. Neves,
Badacsonyhoz is kötõdõ elõdei közül itt tanult, Pauler Ákos,
Bogyai Tamás, Keresztúry Dezsõ, prof. Dr. Bertényi Iván.
Hosszabb idõt töltött az Athéni, Római, Máltai egye-
temeken. Mûfordítói munkái jelentõsek, a legutóbbi Takin
Tramlin: Életem a téglavetõben. Írásai: Metszéspontok,
Írógép végtelenített gyászszalaggal stb. Nyaralója és szõlõje
Badacsonylábdi határán áll.

Elveszítettünk egy kiváló, hazaszeretõ tanárt, szõlõ és
borszeretõ, horgászgató barátot.

Szívroham vitte el 10-én. Régebb óta betegeskedett a
szívével. Csöndes, szerény, egy-két pohár bor után betegen is
jókedvû dalolgató. Igazságérzete, emberi humánuma
mélyen gyökerezett benne. Hiányozni fog.

HHaarrmmaattii  MMiikkllóóss

Megemlékezés
- In Memoriam dr. Papp Árpád -

KKaattoolliikkuuss üüzzeenneett:: „Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.” (Lk 1,45) 

Badacsonytomaj Város Képviselõ-testülete nevében

tisztelettel felkérem Önöket, hogy a szeptember 12-én 10

órai kezdettel megrendezésre kerülõ hagyományos

Szüreti felvonulás alkalmából lehetõségeikhez mérten

portájájukat feldíszíteni, a felvonuláson aktívan részt

venni szíveskedjenek, színes jelmezben, maskarában.

Ezzel is ünnepibbé, színesebbé téve városunk országos

hírû rendezvényét. 

A beöltözéshez jelmezek, ruhák korlátozott számban a

Mûvelõdési Házban igényelhetõk.

MMûûvveellõõddééssii  KKöözzppoonntt--  ééss  KKöönnyyvvttáárr

Badacsonytomaj
Város Tisztelt lakói!



Az MKB Veszprém Kézilabda Szurkolói Klub meghívására
augusztus 4-én Badacsonytomajra látogatott a
világsztárokkal tûzdelt MKB Veszprém kézilabda csapata. 

Mocsai Lajos és csapata egy vacsorán és egy borkóstolón
vett részt. Elõször a Bacchus fogadóban vacsorázott meg a
csapat, Tompos Zsolt jóvoltából remek sülteket, köretekkel
és salátákkal fogyaszthatott a 23 fõs együttes. Azt követõen a
Borbarátokban egy remek hangulatú négy poharas
borkóstolón vettek részt a veszprémi kézisek Nagy István
prezentálásában, majd a Tatay Sándor Általános iskola
kézilabdásai adták át, az erre az alkalomra készített
emlékplaketteket. 

A klub elnöke Tapolcai Gábor, aki az MKB Veszprém
egyik szpíkere sikeresnek ítélte a délutánt: - „Amióta sporttal
foglalkozom, azt tartom a legnagyobb sikernek, hogy egy
világhírû kézilabda csapatot teljes kerettel vendégül tudtunk
látni. Csoknyai Istvánnal hónapok óta tartott az egyeztetés,
hogy melyik idõpont legyen megfelelõ a csapat látogatására.
Csapatépítõ jelleggel látogatott el a csapat hozzánk, akik
saját elmondásuk szerint is jól érezték magukat. A jövõre
való tekintettel elmondhatom, hogy visszajön még hozzánk
a csapat, majdnem biztos, hogy mindig ilyenkor az alapozás
elején. Az fontos szempont, hogy több száz meghívást kap a
csapat egy évben, amik közül nagyon sok helyre nem tudnak
elmenni. Ezért is örülök, hogy sikerült megvalósítani,
valamint fontos a gyerekek számára is, hiszen egy ilyen
találkozó a példaképeikkel jelentõsen befolyásolhatja a
kézilabdába vetett hitüket, nem beszélve a hozzáállásukról.
Köszönettel tartozunk Tompos Zsoltnak és csapatának a
Bacchus étteremben nyújtott segítségükért, valamint Nagy
Istvánnak a Borbarátok borpincében tartott borkóstolóért.
Nélkülük nem jöhetett volna létre a rendezvény! Terveink
szerint a bajnokság végén vendégül látjuk az egész klubot,
tehát azok, akik most nem tudtak találkozni a csapattal,
késõbb megtehetik. Sajnáljuk, hogy négy játékos nem tudott
részt venni ma ezen a programon, de Sulic, Lushnikov, Gu-
lyás és Sesum legközelebb el fog jönni.”

A veszprémi csapatból is néhányan elmondták a véle-
ményüket a rendezvényrõl. 

- Mocsai Lajos, vezetõedzõ: „Nagyon nagy örömmel
fogadtuk el Gábor meghívását, mert csapatépítés szem-
pontjából fontos egy ilyen pár órás délután. Remek vacsorát
kaptunk és finom borokat kóstolhattunk. Tudtuk, hogy
Csoknyai István edzõkollégám és a Gábor mennyit
szervezték ezt a délutánt, így aztán a sok pozitív élmény
hatására biztos, hogy visszajövünk legközelebb is.”

- Dejan Peric, csapatkapitány: „Nagyon jól éreztem
magam, de azt gondolom, hogy csapatunk többi tagja is.
Látszott, hogy szeretettel fogadtak minket, köszönjük kis
szpíkerünknek a mai délutánt. Fontos csapatépítõ program
volt.”

- Iváncsik Gergõ, világválogatott: „Örülök, hogy
eljöttünk, nagyszerû élmény volt a mai délután. Remekül
éreztük magunkat, Sesum sajnos nem tudott eljönni, de
kérte, hogy egy jó Rozét vigyek neki. Azt hiszem sikerült
kiválasztani a megfelelõ palackkal.”

- Császár Gábor, az egyik új igazolás: „Amikor Veszp-
rémbe igazoltam nem gondoltam volna, hogy ilyen jó prog-
ramokra fogunk menni. Jól éreztem magam. Ha olyan jók le-
szünk, mint a Badacsonyi borok, akkor nem lesz sok gond.”

Carlos  Pérez, Badacsonyi Borlovag: „Mindig nagy öröm-
mel jövök Badacsonyba, úgy meg fõleg, hogy Gábor hívott
minket, hiszen neki is köszönhetem, hogy Borlovag vagyok.
Finomak az új borok, fantasztikus délután volt.”

TTaappoollccaaii  GGáábboorr

Új helyzet, új csapat, új reménykedés
Ebben, az új 2010/2011-es bajnokságban sokáig rengeteg
találgatás volt a már ismeretes okok miatt, hogy az NB III
Bakony csoportjában a bennmaradást simán kivívó
csapatunk, hol, milyen osztályban folytatja vagy egyáltalán
folytathatja-e szereplését. Szinte minden héten más-más
verziót hallottunk, de mára legalább az indulás ténye
biztos, méghozzá az NB III-ban. A helyzet mikéntjérõl az
érintettek számolnak be. 

A csapat vezetõedzõje Török Zoltán maradt, így a szakmai
felkészülésrõl õ beszélt:

- „Kicsit késve, de elkezdtük az alapozást. Három hét volt
a felkészülés a bajnokságra, munkahelyi elfoglaltságok miatt
foghíjas volt az edzéslátogatottság. A lelkesedés dicsérendõ, a
játékritmusból a beépülõ ritmus messze van az NB III-as
szinthez. Körülbelül három hét szükséges ahhoz, hogy
megmutassa a csapat az igazi tudását, addig pedig
megpróbálunk becsülettel helytállni, törekszünk arra, hogy
ne játszunk alárendelt szerepet a mérkõzéseken. Kérjük
szurkolóink támogatását.”

A helyzet úgy hozta, hogy az anyagi körülmények és a
stabilitást jelentõ utánpótlásképzés egy jelenleg még a
szurkolók számára ismeretlen és elsõ hallásra meglepõ
döntést született. Lehet, hogy a gazdasági helyzet majd több
ilyen kezdeményezést szül, hiszen mégis fontos, hogy
maradjon meg a csapat és fontos emellé beépíteni olyan
elemeket, ami stabillá teszi az indulási jogot. A
Badacsonytomaj SE együttmûködési megállapodást kötött a
Tapolca SE együttesével, amelynek sok pozitív tényezõje
van. A tapolcai klub részérõl Frang László mondta el
véleményét: 

-„Úgy merült fel az együttmûködés lehetõsége, hogy a
Tomaj NB III-as tagsága adott volt. Elhangzott, hogy
Badacsonytomaj egyedül nem tudja vállalni a
harmadosztályt. A két város önkormányzata megszavazta az
anyagi és erkölcsi támogatást. Fontos volt az utánpótlás, mert
mindkét klubnál kevés volt a korosztályonkénti gyerek. A
Tomaj indulási jogán így az U-17 és U-19-es, míg a Tapolca
indulási jogán pedig az U-13 és U-15-ös korosztályok
indulhatnak kiemelt bajnokságban. A kisebbek az Észak-
dunántúli, a nagyobbak pedig a Dél-dunántúli
bajnokságban indulhatnak. Ha ez nincs meg, akkor mindkét
klubnak külön kellett volna ezeket a korosztályokat indítani,
ami ugye rengeteg költséggel jár, ráadásul ezt külön egyik
klub sem tudta volna vállalni. A 2010-es költségvetésre
rábólintott mindkét város önkormányzata, igaz a Tomaj már
a kiadásai egy részét pótköltségvetésbõl állja. Azt is kell
tudnia a szurkolóknak, hogy a költségvetés nagy részét az
utánpótlás csapatok utaztatása viszi el. Ha azt a tendenciát
nézzük, hogy a környéken megszûnnek a klubok és nem
tudnak indulni a bajnokságokban, igaz ez például a megyei
bajnokság bronzérmesére a Taliándörögdre, akkor ez az
együttmûködés példaértékû lehet, hiszen a Magyar
Labdarúgó Szövetség és a Veszprém Megyei Labdarúgó
Szövetség is az együttmûködésünk mögé állt.”

Tudni kell mindenképp, hogy az NB III Bakony
csoportjában induló csapat neve pontosan Badacsonytomaj-
Tapolca FC, míg a megyei bajnokságba induló együttes neve
Tapolca-Badacsonytomaj FC lesz, amelynek vezetõedzõje
Für Mihály. A harmadosztályú bajnokságban ráadásul a
hazai mérkõzéseket felváltva játsszák Tomajon és Tapolcán.

A BSE csapatától a következõ közgyûlés idõpontjáig - amit
október 15-ig kell lebonyolítani - az elnökség egyhangú
támogatásával az SE vezetõi feladatok ellátásával Lesz
Ferencet bízta meg:

„Valóban az önálló mûködést egyik klub sem tudta volna
megoldani. Ami lényeges, hogy a Badacsonytomaji SE és a
Tapolca SE jogi címe és önállósága megmaradt, így szó sincs
semmiféle fúzióról. A Badacsonytomaji öltözõ felújítása
miatt, ami augusztus közepe körül készül el, nem volt helye
a csapatnak. A hazai mérkõzéseket felváltva játsszuk, négyet
Badacsonytomajon, hármat pedig Tapolcán, hasonlóan az
U-17 és U-19-es bajnokságban is. Reméljük, hogy a
kezdeményezést siker koronázza. Véleményünk szerint ez a
járható út a Kistérség támogatása mellett. Hiszen nagy
múltú egyesületek közül már jó néhányan egyáltalán nem
indulnak semmilyen bajnokságban. Bízunk benn, hogy a
parlament tervei kedvezõen alakulnak az adózást és a
támogatást illetõen ez hozzájárulhat csapataink sikerességé-
hez illetve a támogatók meggyõzéséhez.”

Megismerhettük tehát mindkét klub véleményét az
együttmûködéssel kapcsolatban és jó volt látni a sürgést-
forgást Tapolcán, amikor egymást váltották a korosztályos
csapatok az edzéseken és mindegyikük az eredményes
szereplés érdekében dolgozott. 

A Badacsonytomaj-Tapolca FC a következõ kerettel
készül a 2010-es év õszi mérkõzéseire: Osbáth Balázs,
Szombathelyi Dávid (kapusok), Baumann Szabolcs,
Lukácsa Richárd, Németh Roland, Bárány Péter, Lukácsa
Norbert, Szalai Péter, Tüske Marcell, Csala Ferenc, Kiss
Gábor, Kiss Márton, Horváth János, Szõcze Csaba, Tóth
Tamás, Horváth Szabolcs, Czafit Zsolt, Ács Norbert,
Németh István, Kiss Károly, Kóródi Sándor, Tóth Szabolcs
(mezõnyjátékosok).

A csapat sorsolása az õszi idényre:
Augusztus 21. szombat 17:00
Badacsonytomaj-Tapolca FC - Lombard Pápa Termál FC II.

Augusztus 28. szombat 19:00
Soproni Vasutas SE- Badacsonytomaj-Tapolca FC

Szeptember 04. szombat 16:30
Badacsonytomaj-Tapolca- Várpalotai BSK

Szeptember 11. szombat 16:30
Büki TK - Badacsonytomaj-Tapolca FC

Szeptember 18. szombat 16:00
Btomaj-Tapolca FC- Celldömölki VSE

Szeptember 25. szombat 16:00
Kõszegi SK- Badacsonytomaj-Tapolca FC

Október 02. szombat 15:00
Badacsonytomaj-Tapolca FC- ZTE FC II.

Október 09. szombat 15:00
Balatonfüredi FC- Badacsonytomaj-Tapolca FC

Október 16. szombat 14:30
Badacsonytomaj-Tapolca FC- Lipót SE - Pékség 

Október 24. vasárnap 14:30
Szombathelyi Haladás II.- Badacsonytomaj-Tapolca FC

Október 30. szombat 13:30
Badacsonytomaj-Tapolca FC- Mosonmagyaróvár TE 1904

November 07. vasárnap 13:30
Csornai SE- Badacsonytomaj-Tapolca FC

November 14. vasárnap 13:30
Sárvár FC- Badacsonytomaj-Tapolca FC

November 20. szombat 13:00
Badacsonytomaj-Tapolca FC- Répcelak SE

A Badacsonytomaji csapat a vastaggal szedett
mérkõzéseket játssza majd Badacsonytomajon, míg a másik
három találkozót pedig Tapolcán. Minden kedves sport és
labdarúgást kedvelõ szurkolót kérünk bíztassa a mérkõzések
látogatottságával a csapatot.

Az elsõ bajnoki mérkõzésen a csapat az NB II Nyugati
csoportjából kiesõ Hévíz FC otthonába látogatott, ahol egy
paprikás hangulatú, de alacsony színvonalú mérkõzésen a
hazai csapat gyõzött. A mieink szereztek vezetést Kiss
Márton révén, majd pár perccel késõbb egyenlített a hazai
együttes. Nem sokkal a szünet elõtt átvette a vezetést a
Hévíz, majd a játékrész befejezése elõtt ismét Kiss Márton
volt eredményes. A gól következtében hevesen reklamáltak a
hazai játékosok, akik közül Pálit kiállította a játékvezetõ. A
második félidõben a Hévíz egy védõkrõl lepattanó labdából
újra megszerezte a vezetést, majd a 63. percben újabb
játékost állított ki a játékvezetõ a fürdõvárosi együttesbõl.
Kilenc ember ellen játszó csapatunk azonban nem tudott
egyenlíteni, mert igazán nagy helyzet nem alakult ki, sõt a
93. percben lõtt újabb hazai góllal kialakult a végeredmény.

Hévíz FC - Badacsonytomaj-Tapolca FC 4:2 (2:2)
TTaappoollccaaii  GGáábboorr

Az MKB Veszprém
Badacsonyban

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Fotó: Deák



Tourinform 
télen - nyáron!

III. Badacsonyi Rózsakõ Fesztivál
„A hegy, víz, bor, szerelem jegyében”

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

Fizetés lehetséges személyesen a Tourinform irodában

hétfõtõl vasárnapig  9-19 óráig, vagy átutalással  a

72800030-15332477 sz. bankszámlaszámra.

A tagdíjak határidõre történõ fizetését elõre is köszönjük!
TTiisszztteelleetttteell  BBCCTTEE  EEllnnöökkssééggee

Badacsony 
Régiós Kártya

Felhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy a megsérült
vagy elveszett régiós kártyákat, melyek cserére szorul-
nak,  minél hamarabb jelezzék irodánkban! A kártyákat
1500 Ft/db áron tudjuk pótolni.

A kártyához kapcsolódó kiadvány, mely az

elfogadóhelyeket tartalmazza, irodánkból elvihetõ!

Minden vendégnek adni kell a kártya mellé, hogy

tisztában legyen a kedvezmények széles körével.

Nyertes TDM pályázat
Örömmel értesítjük Tagjainkat, hogy a 2009. szeptem-

ber 21-én az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-

dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez

benyújtott  „A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület,

mint balatoni turisztikai desztináció menedzsment szer-

vezet fejlesztése” címû pályázatunkat 48.348.510 Ft

összegû támogatásra érdemesnek ítélték.

A támogatási szerzõdés megkötésének elõkészítése

megkezdõdött, várhatóan szeptemberben indulhat a

projekt.

2010. augusztus 19-22.
Badacsonyi borok és gasztronómiai csodák!

Állandó kísérõ programok:

Hegyi túra nosztalgia terepjáróval

Városnézõ kisvonat (DOTTO)

Régiójáró busz

Egry József Múzeum

• Egry festményritkaságok

• Picasso kiállítás

Szórakoztató élménypark (Vidámpark)

És sok más meglepetés!

PROGRAMOK
2010. augusztus 19. csütörtök
Badacsony Móló
19.00 Vitorlás hajók kivonulása

22.00 Zenés tüzijáték

22.30 Lampionos vitorlás hajók bevonulása

23.00 RETRO Disco a BAHART Vitorlás kikötõben

Badacsony, Dísztér
20.00 A Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola Ifjusági Fúvós 

zenekarának koncertje

21.30 Krisztin N. László Badacsonytomaj Város 

Polgármesterének köszöntõje

22.30 Unisex koncert

2010. augusztus 20. péntek
Badacsonytomaj, templom elõtti tér
17.00 Ünnepi szentmise a Szent Imre 

Római Katolikus templomban

18.00 Krisztin N. László Badacsonytomaj Város 

polgármesterének ünnepi beszéde

18.15 Ünnepi mûsor Tóth Mariann rendezésében

18.30 Az új kenyeret megszegi

Földi István esperes plébános és Krisztin N. László 

polgármester

19.30 Tolcsvay Trió koncertje

Badacsony, Dísztér
11.00 Szombathelyi Szamóca zenés bábszínház mûsor 

(Csipi-csupi Bábszínház) 

13.00 Magyar férfi és utánpótlás válogatott Darts 

csapatbemutató mérkõzés

Badacsony, Díszpark szökõkút
13.00 Geri-Betli Duó „A vén tengerész” c. mûsora

Badacsony, Dísztér
15.00 Operettgála „Mámor és szerelem”

Buck Tibor és Vörös Edit fergeteges mûsora

Badacsony, Díszpark szökõkút
16.00 Mulatós egyveleg Kadlott Karcsival

Badacsony, Dísztér
18.30 A férfi Szemek örömére Tropical Samba Show

20.00 Sárgul már a kukorica szár 3+2 élõ koncertje

22.30  Dj Dominique szuper Disco-ja

23.30 Royal Express utcabál

2010. augusztus 21. szombat
Badacsony, Díszpark szökõkút
14.00 Soproni Fúvósok koncertje

Badacsony Dísztér
18.30 Szekeres Adrienn: „Olyan, mint Te!”

19.30 Szente Kata (Bunny nyuszi) mûsora

21.00 Dolly Roll: „Ábrándos szép napok”

22:15 Continental Band utcabál kifulladásig

2010. augusztus 22. vasárnap
Badacsony, Díszpark szökõkút
14.00 Nosztalgia dallamok Domján Tamással

Badacsony, Dísztér
15.00 Operett gála: Szendy Szilvia és Peller Károly 

fergeteges mûsora

17.00 ZSÉDA élõ mûsora: A Zongorista és Én

19.00 LOBO LATINO - Világslágerek, örökzöldek

21.00 KIKI ( Elsõ Emelet) és Dj Dominique közös 

rendhagyó mûsora

Info: Happy New World Kft., Tel.: 70/514-6444;    

Tourinform Iroda, 8261 Badacsony, Park u. 14.

Tel.: 87/431-046   531-013

E-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu

www.badacsony.com

1-tõl 100 éves korig emlékezetes kikapcsolódást biztosí-

tunk Vendégeinknek!

Az esetleges mûsorváltozás jogát a rendezõség fenntartja!

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

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

e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu

Nyitva tartás: 

augusztus 31-ig, hétfõtõl vasárnapig 9-19 óráig

szeptember 1-tõl, hétfõtõl vasárnapig 9-17 óráig

Honlap: www.badacsony.com

Kedves Olvaóink!
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket az

irodánk tevékenységeirõl és a szolgáltatásairól.

A Tourinform-iroda egyfajta bemutatóterem, amely

elsõsorban a település/térség fogadószobája, kirakata,

ahol a vendég a térségi és országos turisztikai kínálattal

egyaránt találkozik. 

Irodánk teljes körû, naprakész, átfogó turisztikai

információkat szolgáltat

- szálláshelyekrõl
- vendéglátóhelyekrõl
- közlekedésrõl
- programokról
- látnivalókról
- szolgáltatásokról
egyrészt az elõzetesen náluk érdeklõdõknek, másrészt

informálják a már a területünkre érkezõ turistákat.

Az irodánk fontos szerepet tölt be a turisztikai kereslet

és kínálat közvetítésében, egymásra találásában, valamint

a turisták igényeinek felmérésében, hiszen elsõ kézbõl

értesülünk a turisták által keresett 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, képeslapokat, lefoglalhatnak helyi turisztikai
programokat, szálláshelyeket.

Az információ szolgáltatás mellett az irodánk másik

alapfeladata a meghatározott módon történõ adatgyûjtés,

adattovábbítás és adatfrissítés a Magyar Turizmus Zrt.

Nemzeti Turisztikai Adatbankja (www.itthon.hu)

számára. Az irodák által begyûjtött adatokból álló

turisztikai adatbázis, NETA (Nemzeti Turisztikai

Adatbázis), több mint 25.000 turisztikai objektum teljes

körû adatát tartalmazza, amely az információs rendszer

alapját képezi.

Adatgyûjtõ területeink:
Badacsonytomaj -Badacsony- Badacsonyörs
Badacsonytördemic 
Káptalantóti 
Nemesgulács 
Szigliget

A magas szintû információszolgáltatáson,

adatgyûjtésen, adatszolgáltatáson, értékesítési

tevékenységen felül, a Tourinform-irodánk foglalkozik a

területi turisztikai marketing gyakorlati megvalósításával

a fenntartó által meghatározott követelmények szerint. 

A marketingtevékenység végzésénél az iroda és a

területileg illetékes marketing szervezetek szorosan

együttmûködnek. Hosszabbított nyitva tartással várjuk a

kedves érdeklõdõket! Augusztus 31-ig hétfõtõl vasárnapig

9:00-19:00 óráig! Szeptember 1-jétõl hétfõtõl vasárnapig

9:00-17:00 óráig! TToouurriinnffoorrmm  iirrooddaa  ddoollggoozzóóii

Fotó: Tourinform

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár



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

Augusztus 22. után hétvégente közlekedik a Régiójáró busz,
szombaton az elsõ 5 járat, vasárnap az elsõ 3 járat!



A badacsonytomaji Szent Imre templomban
augusztus 28-án szombaton, a 19 órai szentmisén

Wolfgang Amadeus Mozart:
„Missa brevis” in D major

címû mûvét adja elõ a 

Diósdi Szent Gellért Vegyeskar,
karigazgató Szabó Katalin

Az adományok gyûjtése folytatódik a templom

orgonájának megjavítására. 

Mindenkit szeretettel hív és vár a 

Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület

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

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

82 telefonszámon.

Talált kamera!

A tomaji orgonáért

A Donát kápolna kertjében augusztus 7-én megtartotta
hagyományos búcsúját Badacsony keresztény közös-
sége. A Kolping Család Egyesület meghívásának eleget
téve sokan vettek részt az ünnepi szentmisén, hallgat-
ták végig Dr. Bertényi Iván professzor elõadását
Trianonról, élvezték az Erkel Ferenc Kamarakórus
muzsikáját és a baráti beszélgetésket.

A Magyarságot ért legnagyobb csapások egyike a
Trianoni béke, illetve békediktátum - mondta
elõadásában Dr. Bertényi Iván professzor. Vae Victis
mondták a Rómaiak - jaj a legyõzöttöknek - és ha
Trianon témájához közelítünk, abból kell kiindulni,
hogy mi az Elsõ Világháborút elveszítettük. A húszas
harmincas évekig volt egy olyan elképzelés, hogy sze-
rencsés esetben mindent vissza lehet szerezni.
Ugyanakkor arról megfeledkeztünk, hogy a régi Nagy
Magyarország soknemzetiségû ország volt, amelynek az
1910-es népszámlálás adatai szerint csak 51%-a volt
magyar. Amikor fájlaljuk Trianont - az elmúlt
évtizedekben eljutottunk oda, hogy legalább fájlalhatjuk
- akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a
szomszédságunkban olyan lakosság él, amelyeknek
örömünnep volt a békediktátum, ráadásul a nemzetközi
politikai helyzet sem kedvezett nekünk. A levéltárak
megnyílásával számos tévedésünkre fény derült a
szerzõdéssel kapcsolatban, de arra is, hogy a helyzet
alakulhatott volna még rosszabbul is, hiszen az
utódállamok mindent bevetettek, hogy még többet
megszerezhessenek az elvett területeknél. Bennünket
viszont a „végeredmény” kötelez arra, hogy szomorúan
emlékezzünk erre az eseményre.                                 KKyy

Donát napi búcsú

A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület szeretettel 

hív és vár Mindenkit az 

augusztus 21-én 16 órakor kezdõdõ 
Strandünnepre.

Programok: 

aszfaltrajz-verseny, arcfestés, röplabdameccs

Mindenki feltétlen hozzon magával fürdõruhát,

védõitalt és egy kis házi süteményt. A jókedvrõl és a

bográcsban fõtt ételekrõl közösen gondoskodunk!

Meghívó!

Nagy izgalommal indultunk szerdán reggel Dunapataj-
ra. Ez a település a Szelidi-tó partján, a Duna-Tisza
közén fekszik. 

Programjaink között szerepelt a lovaskocsizás, a tótú-
ra és a strandolás is. A lovaskocsizás alkalmából elláto-
gattunk Bakod pusztára, ahol fergeteges bemutatónak le-
hettünk részesei. A tótúra alatt megismerhettük a kör-
nyék szépségeit. A szabadidõnkben különbözõ játékok-
kal töltöttük el az idõt, mint pl. a tollaslabda, foci és a
röplabda. Esténként szociális kompetenciát fejlesztõ fela-
datokat végeztünk. A sok tevékenység ellenére sohasem
fáradtunk el. A tábor alatt a súlyunk nem gyarapodott kö-
szönhetõen a „kitûnõ” konyhának. Köszönjük Eszti né-
ninek és Nati néninek a lehetõséget, hogy öt vidám napot
tölthettünk el együtt. MMaacczzóó  LLeellllee,,  KKoovvááccss  JJaannkkaa

Kompetencia tábor

Az oroszországi finnugor népek képviselõi számára zaj-
ló kéthetes orosz nyelvû hungarológiai nyári egyetemet
13 alkalommal a Nyugat-magyarországi Egyetem Ura-
lisztikai Tanszéke Szombathelyen szervezte, idén pedig
- immár harmadik alkalommal- a badacsonytomaji
Collegium Fenno-Ugricum ad otthont a rendezvény-
nek augusztus 21-ig.

A nyári egyetem elõadói - az ELTE, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem, az MTA különbözõ kutatóintéze-
teinek vezetõ munkatársai - olyan társadalomtudományi
kérdésekrõl tartanak elõadásokat, amelyek aktuálisak az
Oroszországban élõ finnugor népek számára (nyelvpo-
litika, kisebbségpolitika, a nemzeti intézményhálózat
kiépítése, oktatásügy stb.). A nyári egyetem résztvevõi kü-
lönbözõ értelmiségi csoportok képviselõi (újságírók, pe-
dagógusok, könyvtárosok, közigazgatási dolgozók), va-
lamint egyetemisták. A korábbi kurzusok résztvevõi kö-
zül szûkebb hazájukban mára már többen magas
politikai pozíciókat foglalnak el (pl. miniszterhelyettesek,
minisztériumi középvezetõk stb.). CCFFUU--KKyy

XVI. Hungarológiai 
nyári egyetem

Angol nyelvtanítás!
Angol nyelv tanítása egész évben!

Nyelvvizsgára felkészítés! 
Érd.: 06-20/561-55-57

Fotó: Deák

Fotó: Tatay


