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A Tatay Iskolások egyen-pólóban, az épületet élõlánccal
körülvéve ünnepelték a megújult iskola épületének hi-
vatalos átadását, birtokba vételét pedig a legfiatalabb és
a legidõsebb diák által átvágott nemzeti színû szalag
jelképezte. 

Az ünnepség az iskolai énekkar mûsorával kezdõdött,
majd Csizmarik Béláné igazgató köszöntötte a vendége-
ket, kiemelte és megköszönte a sok segítséget, amit az in-
tézmény kapott az elmúlt idõszakban a szülõktõl, a kép-
viselõ-testület tagjaitól, a pedagógusoktól, az intézmény
dolgozóitól, a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságtól,
a MENÜ Bt. munkatársaitól, a Város-üzemeltetõ Non-
profit Kft. dolgozóitól és a vállalkozóktól. 

Pál Béla a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács volt elnöke biztatására a gyerekek mindent bele-
adva kiabálták az "igent" arra a kérdésre, hogy örülnek-e,
hogy egy szép, új iskolában tanulhatnak. 

Szencz Lajosné a Tapolca és Környéke Kistérség Több-
célú Társulásának elnöke hangsúlyozta, hogy a tanulók
jó eredményei jó hatással vannak nemcsak a szülõk, de
az egész település hangulatára is, hiszen a település érde-
ke és feladata is, hogy jó nevelést és jó oktatást biztosítson
a gyermekek számára.      Folytatás a 3. oldalon...

Korszerû, városi szinten elvárható közszolgáltatásokat
ellátó intézménnyel gyarapodott Badacsonytomaj
augusztus 27-én, ünnepélyes keretek között felavatták
az új városháza és rendõrségi épületét. A közel 220 mil-
liós beruházáshoz 100 millió forint vissza nem térítendõ
kölcsönt kapott a település, üröm azonban az örömben
sajnos, hogy egy vitás kérdés miatt egyelõre még nincs
meg a használatbavételi engedély.

Az új közösségi házat a 100 éves Gadácsi Józsefné
avatta fel a nemzetiszínû szalag átvágásával

Az elmúlt évszázadokban több helyen mûködött a
településen hivatal - idézte fel Krisztin N. László pol-
gármester beszédében az új közösségi tér megvalósulásá-
nak történetét -, de az utóbbi idõkben szégyenletes
körülmények között tudta csak fogadni a vendégeket.
Ezért megérdemelt egy olyan helyet, - amire akár büszke
is lehet - ahol Európai színvonalat biztosít a település
ügyeinek intézéséhez. A lehetõséget Hafner Kálmán
2003-ban teremtette meg azzal, hogy megvásárolta az
ingatlant és a településnek adományozta. Közvélemény
kutatás után döntöttünk - mondta a polgármester -, majd
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályáza-
tán 100 millió forint vissza nem térítendõ támogatást
nyertünk a 210 milliós programhoz. A felújítás során tel-
jesen átépítettük az épületeket, illetve kiegészítésül egy
újabb szárny készült, amely a házasságkötõ-, illetve kon-
ferencia teremnek ad helyet. Kistérségi támogatással
okmányiroda létesülhet, az egykori növénypatika helyén
pedig a rendõrõrs. A komfortot bankautomata, teljes körû
akadálymentesítés és parkoló teszi teljessé. 

Minden polgárnak azt kívánom, hogy hosszú ideig
élvezhessék a megteremtett szolgáltatásokat, köszönet
minden szereplõnek, közremûködõnek, támogatónak,
akik hozzájárultak a mai nap sikeréhez. 

Minden nap ünnep, amikor valami újat alkotunk, vagy
használatba veszünk - mondta Lasztovicza Jenõ ország-
gyûlési képviselõ, a megyei közgyûlés elnöke - büszkék
lehetnek az új épületre. Amikor 1989 nyarán itt dolgoz-
tam a Hegyközség Szövetkezetnél, egy közösséget szol-
gált és most újra ezt a funkciót látja el, csak sokkal moder-
nebb formában. 

Pál Béla, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács egykori elnöke elmondta, hogy örömmel osztoz-
nak a sikerben, mert valóban a korszerû, az elvárható
közszolgáltatásokat ellátó intézményt kap Badacsony-
tomaj. Hozzátette azt is, hogy az elmúlt évek fejlesztései
nagyon fontos mérföldkövei lesznek Tomaj fejlõdésének,
mert a várossá avatástól kezdve számos olyan beruházás
valósult meg, amelyre korábban nem volt példa és ehhez
700 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert el
a város. 

Végre méltó körülmények között fogadják, intézhetik
az itt élõk és az ide látogatók ügyes-bajos dolgait - mond-
ta Szencz Lajosné, a Tapolca és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás vezetõje - tudom, hogy akadnak, akik
vitatják a beruházás idõszerûségét, de a jelenlegi
körülmények között mindig arra kell pályázni, amire
lehetõség van, a sorrendet nem mi határozzuk meg. 

Dr. Smura János alezredes, a Tapolcai Rendõr-
kapitányság vezetõje szerint szakmai szempontból is
indokolt az õrsöt ide telepíteni, mert az általuk
ellenõrzött 27 kilométeres partszakasz ideális helyén lesz. 

A köszöntõk után elismeréseket adtak át, Csikós Nagy-
Zsuzsanna itt vette át díszpolgári címét, elismerõ okle-
velet és Egry Plakettet kapott Hafner Kálmán, aki a be-
ruházás alapjául szolgáló ingatlant a településnek aján-
dékozta. 

Folytatás a 5. oldalon...

A XXI. század 
iskolája

A tapolcai fúvósok elõadásával augusztus 19-én
megkezdõdött a Badacsonyi Fényvarázs és Rózsakõ fesz-
tivál a badacsonyi dísztéren. A négynapos mûsorsoroza-
tot évek óta szervezi nemzeti ünnepünk köré - vál-
lalkozókkal összefogva - Badacsonytomaj város önkor-
mányzata. 

Greznár Attila és Fodor József erejüket nem kímélve
fáradoztak azon, - mondta köszöntõjében Krisztin N.
László polgármester - hogy vendégcsalogató, értékes pro-
gramokkal várhassuk önöket. A fény meghatározó eleme
életünknek, sok formája van: a fényárban úszó vitorlás
hajók, a mai tûzijáték, de ide sorolom a sok tehetséget is,
melyek közül többen fellépnek a következõ három nap-
ban. Folytatás a 3. oldalon...

Az élet ünnepe

Felavatták a város új házát

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Deák



Pedagógus továbbkép-
zés uniós támogatással

A TÁMOP-3.1.5-09/a-2-2010-0122 jelû pályázat pozitív
elbírálásával a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Ott-
honos Óvoda 4.969.355 Ft támogatásban részesült. A pá-
lyázat lehetõvé teszi egy dolgozó beiskolázását négy féléves
fõiskolai képzésre. NNaaggyy  LLáásszzllóónnéé  óóvvooddaavveezzeettõõ

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: szeptember 30-ig hétfõtõl-péntekig 9-17 óráig,
szombat, vasárnap 9-15 óráig, 
október 1-tõl  hétfõtõl-péntekig 9-17 óráig
Városi Könyvtár: Tel.: +36-87/471-208; Fõ u. 19.
E-mail: konyvtar@btomajkonyvt.axelero.net
A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: 10-18 óráig, szerda: 10-
18 óráig, péntek: 10-18 óráig, szombat: 9-13 óráig.
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Városi Közösségi Ház: Tel.: +36-87/571-115, Fax: 571-116 
E-mail: muvkozpont@badacsonyt.axelero.net
Kedd-Péntek: 8.00 - 18.00; Szombat: 13.00 - 19.00;
Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap
Az intézmény nyitva tartása programfüggõ!

Egry József Emlékmúzeum: 
október 1-15 naponta 10,00-16,00 óráig, október 23-ai
hétvégén 10-16 nyitva. 

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

Felhívások
Kötelezõ a parlagfû elleni védekezés

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008.

XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében az ingat-
lantulajdonos (földhasználó) köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapo-
tot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.

A hivatkozott törvény 50. § (4) - értelmében közérdekû
védekezést kell elrendelni, ha az ingatlantulajdonos (föld-
használó) a parlagfû elleni védekezési kötelezettségének
nem tesz eleget. A közérdekû védekezés elvégzése során a
hatóság, valamint a közérdekû védekezést elvégzõ vál-
lalkozó 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. DDrr..  GGeelleennccsséérr  OOttttóó  jjeeggyyzzõõ

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

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

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

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

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

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

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

Veszprém Megye
Önkormányzatának Hírei
BBaallaattoonnffüürreedd  aa  lleeggkkeeddvveelltteebbbb  nnyyaarraallóóhheellyy

A dinamikusan fejlõdõ települést Csopak, illetve

Tihany követi a rangsorban. Alsóörs a Közönségdíjat

kapta meg idén – derült ki az eredményhirdetésen,

Balatonfüreden a Bella étteremben az érintett pol-

gármesterek elõtt szeptember 15-én, melyen a megye-

gyûlést Hári Lenke képviselte. A megyei napilap szokásos

nyári felmérésérõl Barták Péter fõszerkesztõ elmondta: 12.

alkalommal kérdezték meg tíz Észak-balatoni település

vendégeit, köztük külföldieket és magyarokat.

A polgármesterek üdvözölték a felmérést, és egyetértet-

tek abban, hogy a véleményekbõl tanulnak, fejleszté-

seiknél figyelembe veszik azokat. 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 2. pályázatot hirdet
Építéshatósági ügyintézõi állás betöltésére.

A kinevezés határozatlan idõre szól, próbaidõ kikötésé-
vel. A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Ellátandó feladatok: Kiemelt elsõ fokú építéshatósági
ügyek intézése, döntésre való elõkészítése.

Az állás betöltésének feltételei:
- magyar állampolgárság
- cselekvõképesség
- büntetlen elõélet
- építõipari felsõfokú mûszaki végzettség
- B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: 
- Egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõ-

mérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szak-
képzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazda-
sági mérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékû (te-
lepülésmérnöki) végzettség.

- Számítógépes felhasználói ismeretek
- Közigazgatási gyakorlat
- Helyismeret
A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

évi XXIII. tv. szabályai alapján illetve megegyezés szerint
történik.

A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot
- alkalmazási feltételek meglétét igazoló dokumentumok 

másolatait
- erkölcsi bizonyítványt (büntetlen elõélet igazolására)

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 05.
Helye: Polgármesteri hivatal Badacsonytomaj, Fõ út 2. 
A pályázat elbírálásának módja: egyéni meghallgatás,

munkáltatói döntés
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat

benyújtási határidõ lejártát követõ 5 napon belül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

dr. Gelencsér Ottó jegyzõ nyújt a 06-87-571-270-es telefon-
számon.                                      ddrr..  GGeelleennccsséérr  OOttttóó  jjeeggyyzzõõ

Pályázati felhívás

Badacsonytomaj Önkormányzat lapja.
Honlap: www.badacsonytomaj.hu

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

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

bízásából Kalmár György
Telefon: +36-87/413-399, +36-30/9016-194;

E-mail cím: v5studio@t-online.hu
A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 2.

Tel.: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289 

A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját tükrözik,
mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével. 

A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük.
Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza.

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca
Tördelõszerkesztõ: Péczer Márk

Az újság a település honlapján is olvasható!

BADACSONY
Helyi közéleti lap

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



Galovicz Mihály, a VÁTI Nonprofit Kft. székesfehérvári
területi irodájának vezetõje elmondta, hogy meglátása
szerint jó helyre került a támogatási összeg, hiszen a pá-
lyázati cél megvalósult. Amikor mi jártunk iskolába, akkor
még öt helyszínen, olajos padlón járva, biciklivel közlekedve
az épületek között kellett tanulni és késõbb még tanítania is
- idézte fel emlékeit Krisztin N. László polgármester - a mai
avatás révén viszont már minden kis és nagy diák korszerû,
21. századi körülmények közt élheti át az általános iskolás
éveket. 

A szónokok valamennyien hangsúlyozták, hogy a városi
ranghoz egy ilyen szépen felújított épület illik, amely más
pályázati lehetõségek révén ma már nemcsak fizikailag,
hanem módszertanilag is megújult - ezzel a kistérség mód-
szertani központjává is kinõve magát. 

Az ünnepélyes átadás zárásaként a polgármester szimbo-
likusan átadta az intézmény kulcsát a Diákönkormányzat
képviselõinek, ezt követõen invitálta a jelenlévõket egy kis
frissítõre, kötetlen beszélgetésre. CCssiizzmmaarriikk  EEsszztteerr

Ünnepélyes keretek közt átadták szeptember 15-én, a
KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0007 azonosító számú, "A
holnap iskolája. A kompetencia alapú oktatás kistérsé-
gi módszertani központjának kialakítása a Badacsony-
tomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Isko-
lában" címû pályázat keretében felújított épületet.

A XXI. század 
iskolája

Az Augusztus 20-i ünnepség immár második éve a Szent
Imre Római Katolikus templomban és annak elõterében zaj-
lik. A szentmisét Földi István esperes-plébános celebrálta,
beszédében kiemelte, hogy a magyarság azért maradhatott
fenn ezer évig, mert Szent István a hazát a hit sziklájára
építette. Hálával gondolunk rá - mondta a plébános -, ami
egyúttal önértékelésre szólít bennünket. Ne csak ajkunkkal,
hanem szívünkkel is tiszteljük államalapítónkat, és kövessük
hittel tanításait, ne csak külsõségekkel ünnepeljünk. Össze-
fogás nélkül széthullunk, viszont a hitben megújulhat
kereszténységünk, magyarságunk, és akkor remélhetjük:
jövõje is lesz nemzetünknek. Földi István atya megáldotta az
oltár elé tett kenyeret, kalácsot és bort, melyekbõl a templom
elõtti téren minden jelenlévõ részesülhetett. 

Fény nélkül nincs élet, mint ahogy a Szent Istváni fény
nélkül a magyarságnak sem lett volna léte - mondta Krisztin
N. László polgármester - így kapcsolódik nemzeti ünnepünk
elõestéjén a fény dicsérete a mai ünnephez. A nemzeti ünnep
- misztérium, áldozat és tiszteletadás az elõdöknek, s fohász
az utódaink jövõjéért.  Jeremiás próféta szerint a helyes utat
a régi bevált utak között kell keresni. Azt, hogy letértünk róla,
hogy eltévedtünk nehéz felismerni, s még nehezebb elis-
merni, de ha mégis sikerül, akkor újra el kell indulni rajta.
Sokszor érezzük úgy, hogy ebben az útkeresésben Szent
István segítsége ma is elkelne. Az összefogásban rejlik a
megoldás, mert ugyan sok mindenben tehetséges a magyar,

de minden korban voltak és vannak olyanok, akik az
egységünket bomlasztják, akiknek feladata, hogy viszályt
keltsenek. Sok tekintetben az ötvenes évek szintjén állunk,
névtelen feljelentések, mocskolódások, - a mindenki gyanús,
aki él légköre - lehetõséget ad azoknak, akiknek lételeme a
konfliktus, a gyûlölet, a bûn. Mit kell tennünk azért, hogy
országunk újra erõs és stabil legyen? Elsõsorban egységre
van szükségünk, hitünkben és magyarságunkban. Össze-
fogásra, egymás tiszteletére, támogatására kell törekednünk,
emellett meg kell ismernünk a történelmünket, fel kell
idéznünk azokat az eseményeket, amelyekre büszkéknek
kell lennünk. Ahhoz, hogy összefoghassunk, a szó legneme-
sebb értelmében újra emberekké kell válnunk, térjünk vissza
tehát azokhoz az õsi értékekhez, amelyek fennmaradásunkat
eredményezték. Hit, szeretet, remény, piros, fehér, zöld. 

A köszöntõ után irodalmi mûsort adott Farkas Éva, Hedri
Mária, Major Tünde, Pusztay János, Szántainé Ruzsa
Mariann és Tóth Mariann. 

Szent István emlékezete, a mában is megújuló erkölcsi
példát, az egész magyarságot illetõ, történelmi örökséget és
közösségi, lelki erõforrást jelent. Ez utóbbi különösen
hangsúlyos a mai, szerzésközpontú, szeretetlen világunkban,
ahol az egyéni érdekek, felülírják a "mi" tudatot. E gondola-
tok vezéreltek a mai ünnepi mûsor összeállításakor - mond-
ta elõszóként Tóth Mariann rendezõ.

Az irodalom után következett a Tolcsvay Trió elõadása. A
Tolcsvay László, Tolcsvay Béla, Balázs Gábor alkotta
együttes népzenei elemeket is használó egyedi stílusa
évtizedek óta sokak kedvence. Badacsonytomaji elõadásuk
mindenképpen emlékezetes élmény marad a több száz fõs
hallgatóság számára.                                                         KKyy

Az új kenyér, az élet ünnepe

Fotó: Kalmár
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Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár



Augusztus végén befizettem a második 7140 forintot is az
idei (üdülõkre érvényes hat hónapi) szemétszállításért. És
akkor most elmesélem, hogy mi mindent kaptam érte a
szolgáltatást végzõ Remondis elnevezésû vállalkozástól.

Miután a szezon nagy részében hétvégi látogatók va-
gyunk kis nyaralónkban, s többnyire csak ketten a feleségem-
mel, elképzelhetõ - miután komposztáljuk a komposztál-
ható háztartási hulladékot -, hogy másfél, két nap alatt meny-
nyi szemetünk keletkezik. Egy normális szemetesvödör-
nyi… sem, a szelektívet pedig a Füredi úti gyûjtõhelyre
hordjuk. A megmaradtat aztán vagy hazahoztuk Gyõrbe,
esetleg (szemlesütve) beejtettük a tapolcai TESCO szeme-
tesébe, vagy éppen (pironkodva) a vasárnap este már kitett
valamelyik útbaesõ kukába csempésztük bele. 

Ugyanis, egy: azok a nagyméretû szemetes zsákok, ame-
lyet még az Otto-tól vettünk, mérhetetlenül nagyméretûek
ilyen kis mennyiséghez. (Persze, a Remondisé sem kisebb,
ahogy látom más portánál kihelyezve.) Kettõ: ha kitettük es-
te, reggelre már megtépték a kutyák, macskák, rókák. Há-
rom: a kukát kirakni egy hétig nyilván nem logikus - egyet
vettünk ugyan, de ki(el)emelték a kerítésünkön keresztül.

Na, majd a július, szabadságunk ideje, mondtuk. Ekkor
viszont minden héten telefonálnunk kellett a Badacsony-
tomaj VN Kft.-hez, ahol a rendkívül készséges hölgy már
messzirõl ismerte a hangunkat. (Ellenõrizhetõ!) Merthogy
egyszer sem vitték el fekete, piros feliratos zsákunkat. Azaz.

Egyszer lesbõl elkaptam a "nagy" kukásautót a szomszéd
utcában, amely aztán visszatolatott, és akkor felrakták a
zsákunkat. Aztán egy ízben személyesen mentünk intézked-
ni, és az említett kedves hölgy délután vissza is hívott, hogy
történt-e valami. Mondtam: köszönöm, eltûnt a szemét.
Kissé szégyenlõsen vallotta meg, hogy egy kollégájával õk
jöttek fel a hegyre, és vitték el, mert már annyira szégyellték
az ügyet. Nos, ezt követõ héten a nyáron elõször és eleddig
utoljára, elvitte a "kis" kukás-autó, mert állítólag ez a rész
ennek a reszortja.

Augusztusi hétvégék: lásd a nyáreleji trükkjeinket. Míg-
nem a hármas ünnepen megint összejött egy nagyobb adag.
Akkurátusan, dupla nagyzsákba tettem a kis szemeteszsá-
kokat, és felkötöttem nyolcvan centi magasra a kerítésre, ne
szedjék szét az állatok. Megjöttünk öt nap múlva, péntek es-
te, a szétcincált zsák ott himbálódzott, kirágva, kitépve, a
nem ehetõ szemetet hordta a szél. Hétfõn (augusztus 30-án)
megint telefon, újra elnézést-kérés a városüzemeltetõknél. S
a szeptember elsõ hétvégénken majd megint izgatottan fi-
gyelem a szemeteszsák sorsát, mivel átcsomagolva azt, újra
kitûztem a kerítésre.

Nos, ezt kaptuk 14280 forintért 2010 nyarán a Remondis-
tól. Jövõre valószínû inkább taxit fogadunk, mert még min-
dig olcsóbban fogunk kijönni.

((NNéévv  ééss  ccíímm  aa  sszzeerrkkeesszzttõõssééggbbeenn))

Taxival is olcsóbb lenne…

Ülök az ágyam szélén. A gyomrom az idegességtõl egy
csomóban, gerjeszti a hányingert a bensõmben. Az ablakok
berezegnek a hangerõtõl. A fülemben ott dobol, dübörög a
zene ritmusa. 

Az agyam is átveszi a dübörgést, nem hagy elnyugodni.
Nem tudok elõle menekülni, mert csak dobol és dübörög a
fejemben, a tüdõmben, átjárja egész valómat. Éjjel egy óra
van. Pedig fáradt vagyok, egész nap megállás nélkül dolgoz-
tam, nagyon szeretnék pihenni. Meddig lehet ezt így csinálni?

Gondolom nem ismeretlen a helyzet a kedves olvasó
számára, hiszen mi badacsonyiak sajnos át kell, hogy éljük
az "élményt" hétrõl hétre a nyár folyamán. Voltak, akik
mertek szólni ellene, voltak, akik a jegyzõhöz fordultak,
voltak, akik a rendõrséget hívták, vannak, akik csendben
szenvednek az éjszakai zajtól és nem hiszik, de van olyan is,
aki a fesztiválok idejére távolabb lakó ismerõséhez megy
aludni. Persze akik nyugodt csendes környéken laknak távol
ettõl az idegesítõ zajongástól, õk állítják, hogy erre szükség
van, ez kell, mert csak így jön és így marad a vendég
Badacsonyban, kell neki az attrakció. Biztos, hogy igazuk
van. Kellenek a rendezvények, kell a bulizás a nyaralás ide-
jén, kell a kikapcsolódás. Csak egyet nem értek: miért ilyen
hangosan? Miért kell, hogy ötszáz méteres körzetben senki,
de senki ne tudjon pihenni. Tessék mondani, kinek fájna és
kinek ártana, ha elviselhetõ hangerõvel szólna a zene? Kinek
lenne ebbõl kára? Egyébként nem is értem, hogy miért kell

ez az õrült hangerõ? Pedig elhihetik, már gondolkoztam
rajta éppen eleget, mondjuk azokon az éjszakákon, amikor
képtelen voltam aludni a hangerõtõl. Egyetlen lehetséges
magyarázatot találtam, ez pedig a következõ. A kedves
elõadó mûvész nem akarja túlkiabálni a saját elõre felvett és
itt lejátszott zeneszámait. Tudom, hogy az nem túl jó indu-
latú magyarázat, de mást nem találtam. Tisztelet persze a
kevés kivételnek. 

Kedves rendezvényszervezõk! Egyrészt õszintén köszö-
nöm és köszönjük, hogy felvállalják egy-egy ilyen fesztivál
szervezését. Biztosan rengeteg idõ és fáradság, sokrétû mun-
ka és tudom, hogy százféle igénynek, kérésnek kell megfelel-
niük. Nem tudnánk esetleg ezt a kis problémát orvosolni?
Azt gondolom, hogy egy kis odafigyeléssel ez megoldható
lenne. Biztosan meg lehet találni azt az optimális hangerõt,
amely mellett lehet tombolni, bulizni, de a pihenni vágyót
nem zavarja. 

És végül. Az én titkos nagy vágyam a következõ: azt szeret-
ném, ha találkoznék egy olyan sztárral, aki fellép egy bada-
csonyi rendezvényen és mondjuk, úgy éjféltájban leszól a
színpadról. " Kedves rajongóim, kedves szórakozó közönség!
Eljött az éjfél, ettõl kezdve vegyük lejjebb a hangerõt, mert
biztos vannak olyanok a környéken, akik dolgoztak egész nap
és dolgozni fognak holnap is, hagyjuk õket pihenni". Csak
ennyi lenne, csak egy kis odafigyelés.

MMaajjeerrnnéé  GGuullááccssii  TTüünnddee

Csak egy kis odafigyelés

Olvasóink íírták

Néhány nappal meghosszabbítva ugyan a nyári szünetet,
de a felújított épületben kezdhették meg a Tatay Iskolások
az új tanévet szeptember 6-án. Ehhez azonban nagyon ko-
moly szervezésre, rengeteg munkára volt szükség, amely-
ben sokan vettek részt a Tanárok, szülõk mellett az önkor-
mányzat intézményeinek dolgozói, a városüzemeltetés és a
tûzoltók is kivették részüket a nem mindennapi feladatból.

Bár még nem került minden a helyére, nagy öröm min-
dannyiónknak, hogy visszaköltözhettünk - mondta Csiz-
marik Béláné igazgató, miután a diákok mellett köszöntötte
a meghívott vendégeket, a kistérség, a fenntartók, a társin-
tézmények képviselõit. Hamar elszaladt a nyár, hamar visz-
sza kell zökkenünk a munkarendbe, remélem, hogy jól ki-
használtátok a nyári szünidõt, felfrissülve, megerõsödve
indultok neki az új tanévnek, amelyet 156 tanuló, nyolc
osztályban kezdhet meg. 

Különleges tanév van mögöttünk és remélhetõleg eredmé-
nyes és sikeres tanév van elõttetek -mondta beszédében Krisz-
tin N. László polgármester - a májusi költözés helyszínének
kiválasztása sem volt könnyû, de a szülõk, támogatók segítsé-
gével nemcsak ezt, hanem a feltételek megteremtését is sike-
rült megoldani, együtt végigküzdeni. Az utolsó hetekben mi
is nagy izgalommal vártuk, vajon sikerül-e befejezni a munká-
kat idõben. E helyütt is szeretném megköszönni mindazok
munkáját, akik fáradságot, pénzt, idõt nem kímélve segítettek
bennünket az elmúlt napokban. Kedves fiatal barátaink, mi el-
végeztük a dolgunkat, most már rajtatok a sor - mondta befejezé-
sül Krisztin N. László - tanuljatok eredményesen, viselkedjetek jól. 

Az iskola támogatásából a vállalkozók is kivették részüket,
hiszen nemrégiben 27 csapat részvételével Badacsonyban jó-
tékonysági fõzõversenyt rendeztek. Franz Posch,(Franci)
tavalyi ötletét felkarolta Rigler Zoltán és Lakat László, amely
nagyon eredményesen zárult, hiszen 650 ezer forintot vehe-
tett át az igazgató a tomaji iskola sísportjának megsegítésére.
Mindenkinek megköszönte az önzetlen segítséget Csizmarik
Béláné, kiemelve, a Szülõi Munkaközösséggel egyeztetnek a
támogatás minél hatékonyabb elköltése érdekében.

Változik a felújítás után a ház használatának rendje an-
nak érdekében, hogy sokáig élvezhessük az új épület elõ-
nyeit - ismertette az újdonságokat az igazgató - a jövõben
két portás ügyel a gyermekek- és értékeik biztonságára. A
felújítás során tûz- és betörésvédelmi rendszerrel látták el az
épületet, teljes körû akadálymentesítés valósult meg a vakok
és mozgássérültek érdekében.

A tantestületben is vannak változások: Hornyák Róbert,
Tóth Natália és Polgárné Varga Erika távozott, míg Schnei-
der Zsolt, Maár Csaba, Farkas József, Hubert Róbert
tanárokkal pedig gyarapodott a létszám. 

Csizmarik Béláné külön köszöntötte az elsõsöket, - akik
közül többen verssel tették hangulatosabbá az évnyitót - majd
a meghirdetett rajzversenyre beküldött rajzukért juta-
lomkönyvet adott át a legkisebbeknek, emellett megköszönte
Orbán Márta és Nagy Lászlóné felkészítõ óvónõk munkáját.

Ezt követõen a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Mûvészeti
iskola hatodik évét nyitotta meg Baranyai Zoltánné igaz-
gató, beszédében a mûvészeti oktatás fontosságára hívta fel a
figyelmet. Bemutatta azt a pályázati segítséggel készült
igényes könyvet is, amely mintegy 750 tanuló munkáján
keresztül összefoglalja az intézmény elmúlt öt évét. A sike-
rek mellet kudarcnak éli meg az igazgatónõ, hogy sokan lus-
taságból, nemtörõdömségbõl, esetleg a szülõi segítség
hiánya miatt elesnek a mûvészeti oktatáson keresztül megél-
hetõ élményektõl, lehetõségektõl, amire pedig mindenkinek
szüksége van. Fontos lenne, hogy mindenki legyen elkö-
telezett a mûvészet iránt. Tevékenységükhöz jelentõs támo-
gatásokat kapnak, melynek révén továbbra is biztosítják
minden jelentkezõ számára a magas színvonalú oktatást.

KKyy

Jótékonysági fõzõversenyt szervezett Franz Posch,
Rigler Zoltán és Lakat László az iskola sísportjának
megsegítésére

Új tanév - "új" épületPályázati tájékoztató
Futó pályázatok:
Tanulói laptop program

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

Informatikai fejlesztés az iskolában - 
Interaktív táblák beszerzése

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

A jogerõs építési engedélyt is megkaptuk, elindítottuk a
közbeszerzési eljárást. Konzultációra adtunk lehetõséget,
melynek során a helyszíni bejárást szervezünk. 

Rekultiváció
A pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték! Meg-

kezdõdött a támogatási szerzõdés megkötésének folyamata. 

Lezáruló pályázatok:
Városháza építése

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

Iskola felújítás
Az épület felújítása elkészült, az ünnepélyes nyitóren-

dezvény mindenki örömére megtörtént. 
Óvoda felújítás

Az ablak és ajtó cserék megtörténtek, zavartalanul folyik
az óvodai nevelés. 

Sportöltözõ felújítása 
Az épület elkészült, a sportolók már birtokba is vették. 

Kompetencia alapú oktatás bevezetése
A projekt lezárult, az elszámolási feladatok megkezdõd-

tek. 
Szervezetfejlesztés a Polgármesteri Hivatalban

A projekt befejezése megtörtént, az elszámolás elõkészí-
tése van folyamatban. CCssiizzmmaarriikk  EEsszztteerr

Balatoni Téli Esték
A Balatoni Téli Esték elõadás sorozat ismét kezde-

tét veszi október 19-én, Dr. Burucs Zoltán: "A Szent
Korona mûködése a Kárpát-medencében" címû
elõadásával. Minden érdeklõdõt szeretettel vár a Nõk a
Balatonért Egyesület helyi csoportja.

Fotó: Kalmár



Anyakönyvi Hírek

Berecz Bence János 
Berecz János és Horváth Krisztina gyermeke

(született május 24-én.)

Tisztelettel megköszönöm a Pipitér Óvoda valamennyi

dolgozójának és a kedves Szülõknek, külsõ segítõknek azt a

lelkiismeretes munkát, melyet az óvodában történõ nyílás-

zárók cseréje utáni nagytakarítás során végeztek el.

Összefogásuknak köszönhetõen a felújítási munkálatok

során felmerült nehézségek ellenére is, az elõre kitûzött óvo-

danyitási idõpontban tudtuk fogadni a nyári szünetrõl vis-

szaérkezõ gyermekeket.

Köszönet Háriné Márkus Hajnalka, Lovászné Szabó

Szilvia, Feketéné Szabó Júlia, Vizkeletyné Altner Ágnes,

Riteczné Lesz Renáta szülõknek, valamint Remport József-

né önkormányzati dolgozónak!

Ezúton mondok köszönetet a gyermekek és a magam ne-

vében Orbán Péter vállalkozónak az udvari játékok telepí-

téséért. NNaaggyy  LLáásszzllóónnéé  óóvvooddaavveezzeettõõ

Megújult az óvoda
bejárata

A nyári szünet folyamán Fedõ Róbert szülõ-, vállalkozó

kivitelezésével megújult az óvoda elõtti térburkolat.

Az elvégzett munkához szükséges sódert és cementet a

Badacsonytördemici Tüzép ajánlotta fel, a tevékenység

során keletkezett törmeléket pedig a Szorgos fuvar szállítot-

ta el.

Mindannyiuknak köszönöm önzetlen segítségüket és

munkájukat! NNaaggyy  LLáásszzllóónnéé  óóvvooddaavveezzeettõõ

Köszönetnyilvánítás

Új pihenõhely

A Strand utca és a Park utca találkozásánál a terület több

éven keresztül murvás - gazos volt. Polgármesterünk ötlete

alapján a 64 m2-es tér díszburkolatot kapott két paddal

ellátva. A beruházást egy képviselõi felajánlásból sikerült

elkészíteni a nyár közepére. A fejlesztés nem csak eszté-

tikus, hanem hasznos is, hiszen több alkalommal látunk

ott megpihenni gyalogosokat, kerékpárosokat. Amikor azt

halljuk, hogy "a településen semmi sem történt" az ilyen és

ezekhez hasonló apróságokról se feledkezzünk meg.

SSaallll  CCssaabbaa

XIII. Megyefutás

Iskolánk régi kedves hagyománya közé tartozik a megye-
futáson való részvétel.

A templom elõtti térre érkezõ futók közül Göndör József

ifjúsági és sportreferens elmondta, hogy az idei évben az

olimpiai eszme, a fair play tisztelete mellett helyet kapott

az egészséges életmód a mozgásgazdag életvitel, minél

korábbi népszerûsítése is. Badacsonytomaj Város Önkor-

mányzata részérõl Lesz Ferenc képviselõ úr köszöntötte a

futókat, Petõ Réka, iskolánk 8. osztályos tanulója pedig

szalagot kötött a megyezászlóra. Tanítványaink szívesen

futottak a sportolókkal 1-2 km-t, ezzel is jelezve a közösség

összetartó erejét és a futás népszerûségét. 

Köszönet a résztvevõknek.

LLaakkaattnnéé  MMóóggoorr  KKaattaalliinn  aazz  IISSKK  eellnnöökkee

II. Badacsony Kupa

Két napig Badacsonytomaj volt a Magyar Darts fõvárosa,
második alkalommal rendezhettük meg a felnõtt- és
ifjúsági válogatottak mérkõzését augusztus. 20-án, a III:
Rózsakõ Fesztivál keretében. 

A badacsonyi dísztéren zajló eseményt szépszámú

közönség kísérte figyelemmel, az idei viadalt a fiatalok

nyerték 9:7 arányban. Ezt követõen került sor - ugyancsak

második alkalommal - a Klubbajnokok Bajnokságára, ahol

a tavalyi gyõztes Vasas SC csapata diadalmaskodott.

Augusztus 21-én a IX. Badacsony Kupán 67 induló csapott

össze. Jelen volt a teljes magyar élgárda és idén elõször két

cseh válogatott versenyzõ. A döntõt Bezzeg Nándor

ötszörös magyar bajnok, a BK háromszoros védõje és a

cseh Pável Drtl játszotta. Szoros mérkõzésen a cseh bajnok

gyõzött. Örvendetes, hogy a badacsonytomaji Márkus

Ferenc nagy neveket megelõzve az ötödik helyen végzett.

SSzztteerrggáárr  FFeerreenncc  eellnnöökk

Gyászhírek:

Vigánti János 
(született 1923-ban) elhunyt augusztus 23-án.

Nyugodjon békében!

Az idei utolsó nyári hétvégén tartotta immár hagyományos
szezonzáróját a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület. 

A remek idõnek, a hármas munkaszüneti napnak
köszönhetõen a délután-este folyamán legalább háromszáz
helyi lakos, illetve nyaraló választotta programként a strand-
bulinak nevezett eseményt. Ki ételt, ki italt hozott, az
egyesület egy-egy kondér lecsóval illetve csülkös köröm-
pörkölttel várta az érkezõket. A legkisebbeknek aszfaltrajz-
verseny volt jégkrém-díjazással, arcfestéssel (Peres Boglárka
éppen 18. születésnapján vállalta a "mímes" feladatát,
köszönjük neki!), volt zene is természetesen, a hangulat
fokozódásával énekléssel, tánccal színesítve. Jövõre, veletek,
ugyanitt - búcsúztak egymástól a strandbulizók, valóban
abban bízván, hogy továbbra sem lesznek elzárva imádott
Balatonjuktól…

A rendezvény motorja ezúttal is Simonné Visi Erzsébet, a
BÖÉE elnöke volt, de szokás szerint számosan járultak
hozzá az elõkészületekhez, illetve a lebonyolításhoz. A tel-
jesség igénye nélkül néhányan közülük: Karácsonyné Ili,
Takácsné Magdi és férje, Siposné Pannika. És egy unikum:
a sok-sok éve Örsön nyaraló, Svájcban élõ Németh Imre egy
összeg egyesületnek történõ átadásával köszönt el a
közösségtõl. Szomorúan vettük tudomásul, hogy eladta szép
villáját.  Ígérte, hogy nyaranta, amíg az egészsége engedi,
vissza-visszatér kedvenc strandjára, régi ismerõsei körébe.     

KKyy

Örsi szezonzáró

Földi István plébános pedig megáldotta és felszentelte az
épületet, Gondos Gábor, a református egyház badacsonyto-
maji gyülekezetének új lelkésze pedig Isten áldását kérte
imájában mindazokért, akik dolgoznak benne, vagy hasz-
nálni fogják. Az ünnepség során megnyitották az Adalékok
Badacsonytomaj történetéhez címû helytörténeti kiállítást,
amelyben Szabó József, Volmuth Péter, Ritecz László és Ko-
lop József fotói, kisplasztikái láthatók. A tárlatot Deák Fe-
rencné, Lesz Ferenc, Nagy László rendezte és megtekinthe-
tõ hétfõtõl csütörtökig: 10.00-12.00 és 13.00-15.00 óra között,
pénteki napon 10.00-12.00 óráig.

Végül a közönség is megismerhette belülrõl is az új város-
házát, miközben az önkormányzat vendéglátását élvezhették.

Az ünnepi mûsorban közremûködött a Járdányi Pál Ze-

neiskola fúvószenekara, Takács Benedek nagycsoportos, Petõ-
fi Sándor: Szülõföldem c. versének átiratával és az Ezüst Kü-
kapu Táncegyüttes.             KKyy

Felavatták a város új házátFolytatás a 1. oldalról...

Fotó: Kalmár

Fotó: Lakatné

Fotó: Sztergár

Fotó: Deák

Fotó: Sall 



Irodalomtörténeti kuriózum Tóth Árpád Badacsonyról
szóló, a vén magyar hegy címû verse, amelyet a költõ hagya-
tékában találtak. 

A vers eredetileg két töredék volt, egy témáról, három
kéziratlapon, amelyekbõl Szabó Lõrinc, a kiváló költõ
szerkesztette meg a csonkán is szép verset. Az "új" vers aztán
csak Tóth Árpád halála után harminchat évvel, 1964-ben
jelent meg elõször nyomtatásban:

A vén magyar hegy
A vén magyar hegy csöndes és borús,
Hervadt piros levéllel koszorús.
Az õszi nap rubinttal gyújtja fel,
S a szõlõfürt csendben énekel: …
Az este csöndes, elmúlt a szüret,
A felhõk bús járása alacsony,
A vén szõlõhegy zordan felmered,
Viharra vár a néma Badacsony.
Õszi villámok sárga fénye lobban,
S az avaron rubint gyíkokat ûz,
És felneszel, s dúdolni kezd titokban
A hegytetõn rakott venyigetûz:
Züm, züm, aluszol-e vén hegy,
Züm, züm, kár…………
Züm, züm, szomorú szüret volt.
Züm, züm, …………….

Szabó Lõrinc jegyzeteibõl kiindulva a verstöredékek
keletkezését az 1919-1921-es évek tájára tehetjük, amikor a
vesztes háború és a trianoni trauma okozta megrázkódtatás

lázában égett az or-
szág. Talán ez is mo-
tiválta Tóth Árpád
versének a vidám ba-
dacsonyi szüretek han-
gulatától elütõ, keserû
hangját…

A vers egyébként
meggyõzõen bizo-
nyítja, hogy szerzõje
járt Badacsonyban,
azt azonban, hogy itt
kinél szüretelt, illetve
vendégeskedett, már
talán soha nem fog-
juk megtudni…

Befejezésül néhány
sorban bemutatjuk a
költõt:

Tóth Árpád /1886-1928/ költõ, mûfordító: Budapesten
tanult, majd Debrecenben lett újságíró. Ott jelentek meg el-
sõ írásai is. Pestre költözve magántanító és segédszerkesztõ.
Tagja a Nyugat körének, ahol 1908-tól rendszeresen publi-
kált is. Elsõ verseskötete 1913-ban jelent meg, szintén a Nyu-
gat gondozásában. 1921-tõl haláláig Az Est munkatársa.

Tóth Árpád kora egyik legnagyobb lírikusa, kiváló mû-
fordító volt: korai halálát tüdõbetegsége okozta, 42 évet élt.

Jézus ezekkel a szavakkal válaszolt Péternek, aki miután
csodálatos dolgokat hallott, ezt kérdezte tõle: "Uram, ha vét
ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom? Talán
hétszer?" Mire Jézus: "Nem mondom: hétszer, hanem het-
venszer hétszer."

Pétert, akinek természetes jóságát és nagylelkûségét
ismerjük, valószínûleg fellelkesítette a Mester beszéde, ezért
elhatározta, hogy valami újat, valami egészen rendkívülit fog
tenni: akár hétszer is megbocsát.  Jézus azonban így felelt:
"hetvenszer hétszer." Szerinte tehát nincs határ: mindig meg
kell bocsátani.

Ez az ige Ábrahám egyik leszármazottjának, Lámechnek
a szavait idézi emlékezetünkbe: "Ha Káint hétszer
bosszulták meg, Lámechet hetvenhétszer." (Ter 4,24)  A
világ fiainak elhatalmasodó gyûlölete olyan a kapcsolatok-
ban, mint a medrébõl kilépni készülõ folyó. Jézus ezzel
szemben a szüntelen, a feltétlen megbocsátást hirdeti, mely
képes megszakítani az erõszak ördögi körét. A megbocsátás
az egyetlen út, ami gátat vet a rossz terjedésének, nehogy
elpusztítsa önmagát az emberiség a jövõben.

Bocsássunk meg! Mindig bocsássunk meg! A megbocsátás
nem egyenlõ a felejtéssel, ami gyakran azt jelenti, hogy nem
akarunk szembenézni a valósággal. Nem gyengeség, ami
félelembõl nem vesz tudomást a hibáról, ha nála erõsebb
követi el. Nem is abban áll, hogy jelentéktelen apróságnak
tekintünk súlyos vétkeket, vagy jónak ismerjük el azt, ami
rossz. A megbocsátás nem közömbösség, hanem tudatos,
szabad, akarati cselekvés: bár testvérünk rosszat tett velünk,
elfogadjuk õt olyannak, amilyen, ahogy Isten hibáink
ellenére elfogad minket is, bûnösöket. A megbocsátás abban
áll, hogy a sértésre nem sértéssel válaszolunk, hanem a
szerint cselekszünk, amit Pál mond: "Ne gyõzzön rajtad a

rossz, te gyõzd le jóval a rosszat." (Róm 12,21) 
Ha megbocsátasz, lehetõséget adsz annak, aki megbán-

tott, hogy új kapcsolatba kerüljön veled. Ezáltal õ is, te is új
életet kezdhettek, és olyan jövõt remélhettek, melyben nem
a rosszé az utolsó szó.

Hogyan éljük tehát ezt az igét?
Péter azt kérdezte Jézustól: "Hányszor kell megbocsá-

tanom testvéremnek?" Jézus válaszában leginkább a
keresztényekhez szólt, vagyis egyazon közösség tagjaihoz, a
köztük levõ kapcsolatokról. Elsõsorban tehát ott kell így
viselkednünk, ahol összeköt a hit: családban, munkahelyen,
iskolában, faluban, városban vagy a közösségben, ahová tar-
tozunk. Hányszor elõfordul, hogy egy mozdulattal, egy
szúrós megjegyzéssel viszonozni akarjuk a sértéseket.
Tudjuk jól, akik együtt élnek, gyakran szeretetlenek egymás-
sal különbözõ természetük folytán, ingerültségükben vagy
egyéb okok miatt. Jusson eszünkbe: a béke és az egység
csakis úgy tartható fenn a testvérek között, ha újra meg újra
megbocsátunk.

Mindig hajlamosak leszünk arra, hogy testvéreink hibái-
ra, múltjára gondoljunk, és másnak akarjuk õket, mint ami-
lyenek igazán… Váljon szokásunkká, hogy új szemmel néz-
zük, újnak lássuk õket, mindig azonnali és teljes elfogadás-
sal, akkor is, ha nem bánják meg, amit tettek! 

Mondhatjuk, hogy "ez nehéz". Bizony így van! De éppen
ezért szép a kereszténység. Hiszen Krisztust követjük, és Õ
a kereszten az Atya bocsánatát kérte azok számára, akik a
halálát okozták, és aztán feltámadt. 

Bátorság. Kezdjünk el így élni! Biztos, hogy soha nem
tapasztalt béke és túlcsorduló öröm fog eltölteni bennünket,
új, még ismeretlen öröm.

IIssttvváánn  aattyyaa

Egy szüreti vers margójára

Kalmár LLászló: 
Szépirodalom:
Bálint György: Örömtanyák; Bánffy Katalin: Ének az élet-
bõl; Bucay, Jorge: Elgondolkodtató történetek; Cast, P. C.:
Az éjszaka háza 5. köt.; Delinsky, Barbara: Akit sohasem
felejtünk; Ferdinandy György: Trópusi szerelem; Grujuc,
Milorad: Istene vadrácnak, istene magyarnak; Kárpáti
Zoltán: Utóvizsga szerelembõl; Kemény János: Kákoc Kis
Mihály; Meyer, Stephenie: Twilight; Miklya Anna:
Eloldozás; Preston, Douglas: temetõi tánc; Szétszaggatott
ország : Trianon a magyar költészetben; Takács Tibor:
Szerelmek labirintusában; Taylor, Jill Bolte: Mennybe
döngölve; Vermes Éva: Szkutarimámor; Windischgraetz
Natália: Õk is hõsök voltak.

Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Benedek Elek: A vitéz szabólegény; Csukás István: A Nagy
Ho-ho-ho-horgász nyáron; Fehér Klára: Én sose kapok
levelet ; Lesz nekem egy szigetem ; Az indián kertje; Hapka,
Cathy: Shrek a vége, fuss el véle.

Ismeretterjesztõ irodalom:
Sledge, Eugene Bondurant: Pokol a Csendes-óceánon;
Backshall, Steve: 60 állati kalandom; Bártfai László: 155
fagylalt és jeges desszert; Schuylenburg, Jannie van:
Papírhajók; Moore, Roger: A nevem Moore...; Romániai
magyar irodalmi lexikon 5/2.

Programajánló
2010 a családi olvasás éve. Ehhez kapcsolódva október 4 - 10
között Országos Családi Könyvtári Napok lesznek az
Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
A rendezvénysorozathoz a városi könyvtár is csatlakozott az
alábbi programokkal.

Október 5. 16,00 óra: Boldizsár Ildikó mesekutató mesél és 
mesét ajánl a résztvevõknek.

Október 6. 17,00 óra: Prof. Dr. Pusztay János tart elõadást A 
magyar nyelv útja címmel.

Október 7. 14,00 óra: Dr. Scheller György háziorvos 
elõadása Egészséget mindenkinek címmel.

Október 8. 9,00 óra: A könyvtáros füveskönyve. Felolvassa a 
könyvtáros

Október 10. 14,00 - 18,00 óra között a Könyves vasárnap
keretében rendkívüli nyitva tartással és szeretettel vár min-
den érdeklõdõt a könyvtár egy kis vendégségre. Hozzák,
hozzátok magukkal, magatokkal a kedvenc könyvüket,
könyveteket, olvassunk belõle egymás örömére. Közben
könyvek, ajándéktárgyak sorsolása, ingyenes beiratkozás.

Egész héten megbocsátás hete, melynek keretében a vissza-
hozott, lejárt határidejû könyvekért nem kell késedelmi díjat
fizetni.

"Tegyük fel, hogy az olvasás célja csakis a szórakozás. Még így is
azt gondolom, hogy semmiféle elméleti foglalkozás nem mélyíti
el annyira érzéseinket, nem világosítja meg értelmünket úgy,
mint a könyv." Ciceró

SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn  kköönnyyvvttáárrooss

Könyvajánló

KKaattoolliikkuuss üüzzeenneett:: „ Nem mondom: hétszer, hanem hetvenszer hétszer.” (Mt 18, 22) 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Képviselõ-
testület döntése értelmében az "Óvoda nyílászáró cseréje"
beruházásból

megmaradt ajtókat és ablakokat a Badacsonytomaj VN
Kft. értékesíti kedvezményes áron.

Ez ügyben érdeklõdni munkaidõben az 571-048-as tele-
fonszámon, vagy a 06-30-424-61-48-as mobilszámon lehet.

BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVNN  KKFFTT

Méret (sz/m)    Ár (bruttó)
1.  SOFA hõszigetelt üvegezésû ablak 

107 X 150 cm 49 db 10.000.- Ft
2.  SOFA hõszigetelt üvegezésû bukóablak 

107 X 60 cm 50 db 5.000.- Ft
3. Egyszárnyú alumínium hõszig. üveges ajtó 

100 X 220 cm 7 db 15.000.- Ft
4. Kétszárnyú alumínium hõszig. üveges ajtó 

165 X 220 cm 6 db 20.000.- Ft 

Nyílászárók értékesítése

A Pipitér Óvoda néhány új kezdeményezéséhez
szeretnénk segítséget kérni minden kedves olvasótól.

Óvodánkban is szeretnénk bevezetni az iskolában már
hosszú évek óta sikeres, újságpapírgyûjtést. Ehhez kérném
Önöket, hogy ha van otthon felesleges újságpapír, színes,
fekete-fehér, azt gyûjtsék össze, és juttassák majd el az
Óvodába. A papírgyûjtést szeptember végére tervezzük,
pontos idejét az óvodai faliújságon fel fogjuk tüntetni.

A másik kezdeményezésünk, a "Nyári ízek télire" címet
kapta. A Márton naphoz kapcsolódó idõszakban az
óvodában vásárt szervezünk, ahol házi készítésû
lekvárokat, dzsemeket, szörpöket, savanyúságokat, befõt-
teket fogunk kínálni. Ehhez kérnénk, hogy 1-1 üveggel
ajánljanak fel az óvoda részére, bármilyen otthon
elkészített finomságot, valamint a vásáron is szívesen
látunk minden kedves érdeklõdõt.  A programok
bevételével az óvodás gyermekeket támogatjuk.

Minden kedves segítséget szívesen fogadunk.
Köszönettel: 

HHáárriinnéé  MMáárrkkuuss  HHaajjnnaallkkaa  óóvvooddaaii  SSZZMM..  EEllnnöökk..

Segítséget vár a
Pipitér Óvoda

Angol nyelvtanítás!
Angol nyelv tanítása egész évben!

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

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

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

Talált kamera!



2010. október 3-án általános önkor-
mányzati választásra kerül sor. A tele-
pülési önkormányzati képviselõket a
település választópolgárai egyéni listás
(régi nevén kislistás) választási rend-
szerben választják meg. Az egyéni listás
választáson a választópolgár legfeljebb
annyi jelöltre szavazhat, ahány tagja a
Képviselõ-testületnek lehet. Badacsony-
tomaj településen a megválasztható
önkormányzati képviselõk száma 6 fõ.
Kevesebb jelöltre lehet, többre nem le-
het érvényesen szavazni. 

Szavazni a lakóhely szerint kijelölt, az
értesítõn feltüntetett szavazókörben
lehet. Szavazni csak személyesen 2010.
október 3-án reggel 6 órától 19 óráig
lehet az alábbi érvényes okmányok fel-
mutatásával:

- lakcímet tartalmazó személya-
zonosító igazolvány (régi könyvecske
formátumú) vagy 

- személyazonosító igazolvány (kártya
formátumú) vagy útlevél, vagy 2001.
január 1-jét követõen kiállított vezetõi
engedély (kártya formátumú) és minde-
gyik felsorolt igazolvány mellett a
lakcímigazolvány (lakcímkártya).

Amennyiben a választópolgár mozgá-
sában akadályozva van (pl: egészségi ál-
lapota miatt) úgy a szavazást megelõ-
zõen 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, iga-
zolással bejelentett tartózkodási helyén,
az igazoláson megjelölt szavazókörben
szavazhat. Igazolást ajánlott levélben
2010. szeptember 28-ig, személyesen
vagy meghatalmazott útján 2010. októ-

ber 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, szemé-
lyi azonosítóját, lakcímét, annak a
településnek a nevét, ahol a bejelentett
tartózkodási helye van. Abban az eset-
ben, ha a szavazás napján külföldön,
vagy Magyarországon, de nem a beje-
lentett tartózkodási helyén tartózkodik,
választójogát nem tudja gyakorolni. 

A 2010. október 3-ai polgármester és
képviselõ választáson közremûködõ He-
lyi Választási Bizottság: 

Elnök: Lichtneckert Gyula Bada-
csonytomaj, Rózsaköz 13.

Elnök helyettes: Vargáné Szõke Judit
Badacsonytomaj, Nyárfa u. 12.

Tag: Szabó István Badacsonytomaj,
Kodály Z. u. 37.

Póttagok: Szabó Judit Badacsonyörs,
Öreghegyi út 1.

Vallovits Vilmosné Badacsonytomaj,
Kisõrsi út 22. 

A Helyi Választási Bizottság székhe-
lye: Polgármesteri Hivatal Badacsony-
tomaj, Fõ u. 2.

A Helyi Választási Iroda Vezetõje:
Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ

Hivatali helyiségének címe: Bada-
csonytomaj, Fõ u. 2. 

Az önkormányzati választással kap-
csolatos kérdésekben Badacsonytomaj
Város Önkormányzat aljegyzõje Marton
Istvánné ad tájékoztatást munkaidõben
a Polgármesteri Hivatalban (Badacsony-
tomaj, Fõ u. 2.) vagy a 87/571-270-es
telefonszámon. 

Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ
HVI vezetõ

Önkormányzati választás 2010
A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

Jelölt neve                    Jelölõ szervezet 
Polgármester jelöltek:
Kárpáti Lajos Független
Krisztin N. László Független
Rajzó Ildikó FIDESZ-KDNP 
Weller András Független

Képviselõ jelöltek:
Békássy János FIDESZ-KDNP 
Csanádi Csanád Független
Farkas Éva Független
Folly Péter Független
Forintos Ervin Gyula FIDESZ-KDNP 
Harmati Miklós Független
Korbély László FIDESZ-KDNP 
Dr. Magó Ágnes Független
Margittai Elemér Független
Mórocz István Badacsonyörs Független
Mórocz István Ferenc Független
Nagy István Független
Nagy Lajos Független
Nagy László Független
Nagy Leopold JOBBIK Magyarországért 

Mozgalom
Orbán Péter JOBBIK Magyarországért 

Mozgalom
Pál László Független
Part Imre Független
Rajzó Ildikó FIDESZ-KDNP 
Simonné Visi Erzsébet Független
Szebelédi Ferenc Független
Takács Zsolt Független
Tamás László Független
Török Zoltán Független
Vastag Gábor FIDESZ-KDNP 
Weller András Független

A 2010. október 3-ai polgármester és képviselõi
választás jelöltjei abc sorrendben:

Tisztelt olvasók!
A Badacsony újság - az esélyegyenlõséget segítve - lehetõséget adott minden polgármester- és képviselõjelöltnek arra, hogy az újság hasábjain keresztül is

találkozhasson a választópolgárokkal. Összeállításunkban azok a jelöltek szerepelnek, akik éltek a felkínált, ingyenes lehetõséggel. A bemutatkozásokat -

nem sértve a véleménynyilvánítás szabadságát - változatlan tartalommal és terjedelemben közöltük. A megjelent írások a szerzõk álláspontját tükrözik,

mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével.  KKaallmmáárr  GGyyöörrggyy  sszzeerrkkeesszzttõõ

Tisztelt Választópolgárok!

Fotó: Kalmár



Sokan személyesen, még többen hozzá-
szólásaimból, írásaimból ismernek. A
Badacsony újság hasábjain, a www.tettfo-
rum.hu honlapon  korábbi életemnek a
bemutatkozáson túli részleteivel is talál-
kozhatnak. A választások közeledtével
ezért inkább céljaimmal ismertetném
meg Önöket.

Mindenek elõtt tudniuk kell, hogy
amit felkínálok, 40 év közszolgálat ta-
pasztalata. Nem vagyok "megélhetési"
politikus, ha megtisztelnek bizalmukkal,
a polgármesteri jövedelembõl a leendõ
Idõsek Otthonát kívánom támogatni.
Azt is tudniuk kell, hogy sem családta-
gom, sem rokonom, nem kér, mert nem
is kaphat majd állást az önkormányzat
intézményeiben. Ezzel szemben nekem

is vannak  elvárásaim a közélet tisztaságát illetõen. Ezért azonosultam a TETT
fórum céljaival, a jelenlegi városvezetés leváltásának, a közélet új alapokra he-
lyezésének gondolatával.  Ezt szeretném véghezvinni, ha Önök is úgy akarják.

Feltûnhetett már, hogy nem vagyok "báb" típusú vezetõjelölt, sõt elég határozott
véleményem van, amit ritkán rejtek véka alá. A TETT fórum több vállalkozóból
szervezõdött a kezdetekben. A helyi vállalkozók a gazdaság motorja, munkahely-
teremtõ képességük is elvitathatatlan. Éppen ezért "vállalkozásbarát" önkor-
mányzatot szeretnénk, egy "önkormányzatbarát" vállalkozói testület támogatásával.
Ugyanakkor a közösségi érdeket az egyéni érdekek elé helyezzük. Ezt a TETT
fórum által  támogatott képviselõjelöltek tudomásul vették, ha pedig Önök rám
bízzák a képviselõtestület vezetését, annak más vállalkozó tagjai is kénytelenek
lesznek ezt a szabályt elfogadni. Az összeférhetetlenséget számûzzük a Város-
házáról, pl. nem felelhet a beruházásokért és nem gazdálkodhat a város ingatlan-
jaival az a képviselõ, aki vállalkozó az ingatlanpiacon! Ha Önök is úgy akarják.

A TETT Fórum mostantól bejegyzett egyesületként várja tagjait. Célja a min-
denkori önkormányzat feletti civil ellenõrzés, a döntések elõkészítésében való köz-
vetlen részvétel, a párbeszéd. A TETT ezentúl Badacsonytomaj városának és pol-
gárainak anyagi és kulturális felemelkedésén fog munkálkodni. A Badacsony újság

pedig nem a figyelem elterelésének, hanem a figyelem felkeltésének lesz az eszköze.
Egyes írásokban ez már meg is valósult. Ahogyan Önök januártól megszokhatták.

Nem szüntetünk meg munkahelyeket, viszont szeretnénk  újakat létrehozni. A
jelenleg beosztottként alkalmazásban állóknak nincs okuk félni munkahelyük
elvesztésétõl. Sokan felvetették, hogy vannak bizalmi állások is. Erre azt válaszol-
tam: nekem nincsenek titkaim. Sokkal egyszerûbb úgy elõremenni, hogy közben
nem kell állandóan oldalra és hátra tekinteni: hátha valakinek mégsem tudtunk
túljárni az eszén. Mert senkién sem akarunk túljárni. Ha Önök is egyetértenek.

A választás elõtti szeptember a jelöltek többmilliárdos ígéreteinek hónapja.
Mondani szokás: "Ígéretekkel tele van a padlás". Mi nem a padláson, a földön já-
runk. El kell tehát mondani vágyainkat, terveinket, de esetleges, uniós, vagy más
pályázati pénzekbõl, amik még nem állnak rendelkezésre, nem ígérhetünk. Lát-
hatják, programpontjaink is úgy kezdõdnek: "Megvizsgáljuk annak a lehetõségét",
"Lehetõség szerint", stb. Természetesen mindent megteszünk a városért, lakóiért, a
munkahelyekért, a szemétdíj csökkentéséért, az idõsek, rá-szorulók támogatásáért,
azért, ami saját erõbõl is megoldható. A további ígéretekhez azonban ismerni kell
a költségvetés sarokszámait.  Addig csak abból ígérhetünk, amivel rendelkezünk. 

Az álmainkat már elmondtuk, az ígéreteket a önkormányzat pénzeszközeinek,
bevételeinek, adósságainak, vagyonának, kataszterének felmérése utáni idõszakra
hagyjuk. Egyet mégis megígérhetek: Badacsonytomaj elõtt új perspektívák nyílnak.
Ösztönözzük mindhárom településrész és hegy körüli települések összefogását,
hogy a világnak ez a gyönyörû vidéke méltó legyen történelmi örökségéhez. Véget
vetünk az egyéni és csoportérdekek intézményes érvényesítésének. Ezt tekintsék
ígéretnek. Októbertõl együtt teremthetünk új, tiszta közéletet  Badacsonytomajon.
Ha Önök is akarják…

- Szeptember 23-án, csütörtökön  a Badacsony fogadóban, (Római út 1)
- Szeptember 28-án, kedden a Borbarátok étteremben,
- Szeptember 29-én szerdán az Alapozó - Falatozóban (Badacsony)
- Szeptember 30-án, csütörtökön az Aranykagyló étteremben,
- Október 1-jén, pénteken a Sörpatikában
18.00-20.00 óráig várom mindazokat, akik találkozni, beszélgetni szeretnének

velem.
Szívesen meglátogatom mindazokat, akik nem tudnak eljönni. Kérem, hívjanak

a 30/566-5598 telefonszámon.
Kárpáti Lajos

független polgármesterjelölt

Nagy tisztelettel köszönöm
meg, hogy az elmúlt négy évben
is polgármesterként irányíthat-
tam a településünk életét. Önök
megtiszteltek engem a bizal-
mukkal, sokan a szeretetükkel,
barátságukkal, s én e bizalmat
igyekeztem megszolgálni. Na-
gyon sok segítséget kaptam
Önöktõl, közösen terveztünk,
közösen valósítottunk meg prog-
ramokat, lettünk úrrá a bajokon,
s akiknek örömet okozott, ha
elõbbre jutottunk, azokkal e-
gyütt örültünk. Nem volt köny-

nyû a dolgunk, hisz az ország nehezedõ helyzete és a válság nem
volt elõre tervezhetõ, ugyanakkor alapjaiban változtatta meg a
fejlõdésünk feltételeit.

Ha a gyermekkoromat, az ifjúkoromat nem számolom, akkor 26
éve szolgálom Badacsonytomajt, az itt élõk közösségét. Ebbõl 14
évet tanárként, 4 évet az iskola igazgatójaként, 8 évet pedig pol-
gármesterként dolgoztam. Nyitott könyv Önök elõtt az életem!
Erényeimet, hibáimat ismerik, hisz közösen aggódtunk a gyer-
mekeinkért, együtt fociztunk, kirándultunk, ünnepeltünk, éltünk,
örültünk és sírtunk az elmúlt évtizedekben. 

A polgármesterségem 8 éve alatt együtt építettünk parkokat,
játszótereket, Városházát, Rendõrõrsöt, csatornáztunk, utcákat,

strandokat, óvodát, iskolát, temetõket újítottunk fel, formáltuk a
település arculatát. Az utóbbi 4 év legfontosabb eredményeirõl e
lap mellékletében a képviselõ-testület is beszámol. Emellett nem
hagytuk magukra a segítségre szorulókat, fontos szakmai prog-
ramokat indítottunk az intézményeinkben a gyermekeink ér-
dekében, a nehezedõ feltételek között is minden lehetõséget
kihasználtunk a foglalkoztatás javítására. Hisszük és tudjuk, hogy
tisztességesen, becsületesen dolgoztunk! Munkánk eredmé-
nyességét majd a szavazófülkében Önök fogják minõsíteni. 

Tisztelt Választópolgárok!
Szeretném, ha tudnák, hogy nekem a település, és az itt élõ em-

berek érdekében végzett munka öröm volt. Öröm volt még akkor
is, ha fõként az utóbbi hónapokban sok csalódás is ért. Hiszek
abban, hogy az a stílus és megosztottság, amelyet ma tapasz-
talunk, nem verhet tartósan gyökeret Badacsonytomajon, mert
annál "mi többet érdemlünk"! Energiát, idõt nem kímélõ mun-
kavégzést, a széleskörû kapcsolatrendszerem további kiak-
názását, emberséget és békességet tudok ajánlani úgy, mint eddig. 

Amennyiben úgy érzik, hogy polgármesterként a jövõben is
hozzá tudok járulni településünk elõrehaladásához, és 2010.
október 3-án ismét megtisztelnek a bizalmukkal és szavazatukkal,
akkor szívesen dolgozom továbbra is Önökkel együtt!

Krisztin N. László
független polgármesterjelölt

Kedves Badacsonytomajiak!

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Tisztelt Választópolgárok!



Közeleg az idõ, amikor Bada-
csonytomaj elmúlt 4 esztendejét érté-
keljük. Az elmúlt ciklus az azt meg-
elõzõ folytatása volt - a vezetõség
jobbára nem változott, így könnyebb
a dolgunk ami az elbírálást illeti,
hiszen 8 év elég hosszú ahhoz, hogy
az eddigi munkát értékelhessük, a
tendenciákat elõjelezhessük.

Elvállaltam a Fidesz felkérését a
polgármester jelöltséget illetõen,
mert 37 éves fejjel, kétgyermekes
édesanyaként úgy érzem, eljött az
idõ, hogy a helyi vezetésben változás
következzen be. A gyökeres változás
alapja a személyi és szemléletbeni

váltás. Egy adott település lakóinak érdekeit képviselni úgy lehet, ha ismer-
jük a körülményeket, átérzzük a gondokat, elsõ kézbõl - saját szemünkkel,
fülünkkel, szívünkkel - értesülünk azokról, benne élünk. 

A badacsonytomaji ember nagyon bölcsen kizárólag olyan emberekbe
fekteti bizalmát, akiket ismer. Ezért döntöttem úgy, hogy felkeresem
otthonukban Önöket / Benneteket, hogy 15 év távollét után újra megismer-
hessenek. A "Rajzó lányok" felnõttek, már mindhárman édesanyák
vagyunk édesapánk nagy örömére. 10 éve költöztem vissza édesapánkhoz
a szülõi házba férjemmel, gyermekeink ide születtek. Kampánykörutam
során elszoruló szívvel tudatosult bennem, mennyien szerették édesanyá-
mat. Tanítványai, tanítványainak szülei, kollégái, rengeteg barátja és
ismerõse emlékezetében ma is él, korai elvesztése megrendített mind-
nyájónkat. 

Köszönöm a kedves fogadtatást, amelyben kampánykörutam során
részesítettek és az õszinte beszélgetéseket. Egymás mélyebb megismerését
azért is tartom fontosnak, mert a hit és a bizalom erõt ad a legember-

próbáltatóbb feladatok végzése közben is. Erre készülök, Önökön /
Rajtatok áll, hogy kapok-e esélyt megmutatni képességeimet. Újdonság
Badacsonytomaj történetében, hogy a polgármester jelölt NÕ. Mi
nõk/édesanyák más szemmel látjuk a világot. Ugye kedves urak, kaphatunk
most mi asszonyok egy lehetõséget?

Ígérni sok szépet lehet. Szõhetjük az édes álmokat akár nyitott szemmel.
Most, a kampány során várják is a jelöltektõl, hogy "legyen programjuk".
Csakhogy legtöbben már belefáradtak az ígéretekbe. Igen! Meguntuk az
üres ígéreteket! Meguntuk a generációkon át jól bevált szlogent - Azért kell
most gürizni, a nadrágszíjat szorítani, hogy a gyerekeiteknek jobb legyen. -
Már nem hisszük el! Gyermeket is ezért vállalunk egyre kevesebbet! Ezért
fordul el a politikától annyi ember, ezért dühösek annyian, amikor valaki
megint ígérgetni kezd, mert már megszokták, hogy azoknak nem számít az
õ és az õ családjának érdeke. Azoknak csakis a saját és a saját családjaik-
nak érdeke számít. Ezt látszik igazolni az utóbbi évtizedek történelme. Tud-
juk, hogy mindenben csakis önmagunkra és családunkra számíthatunk, de
nálunk Badacsonytomajon éppenséggel ez az egyik fõ gond. A családunkra
sem számíthatunk, mert gyermekeinknek nincs itt jövõjük! Kétségbeejtõ,
hogy önmagunkra maradunk öregségünkre, gyermekeinket, a jövõnket el-
szívja a zajos város, az idegen föld. Miközben tudjuk, hogy a kicsik fel-
nevelésére éppen itt adott a jó levegõ, a csodálatos adottságú környezet. 

A sarkamra álltam. Mert olyan badacsonytomaji vagyok, akinek elege
van az ígéretekbõl. A gondjainkat igenis meg tudjuk oldani és ne is várjunk
külsõ segítséget, azokat nekünk kell megoldanunk. Ne várjuk el másoktól,
hogy majd õk segítenek rajtunk, õket nem ismerjük, nem tudjuk, milyen
szándékaik vannak, hová fognak dolguk végeztével hazamenni. Ne dõljünk
be a multik ígéreteinek sem, csak magunkra számíthatunk. A saját fiainkra,
lányainkra. Õk a jövõnk. A mi feladatunk elõkészíteni nekik a terepet,
aztán átadni nekik a vezetést, hogy aztán minket is képviseljenek. A mi
érdekeinket is. Ez az én választásai ígéretem: a helyben lakó emberek
érdekeit képviselni. Becsülettel.                               Rajzó Ildikó

FIDESZ-KDNP polgármesterjelölt

Engedjék meg, hogy tájékoztassam
Önöket arról, hogy a 2010. évi helyhatósági
választásokon Városunk polgármester jelölt-
jeként vállalom a megmérettetést annak
érdekében, hogy munkámmal, a lakóhe-
lyünkért való tenni akarásommal bebizonyít-
sam, hogy szolgálatteljesen, a megértés és a
tisztelet mellett is lehet még többet tenni a
helyi polgárok érdekében.

A korlátozott bemutatkozási lehetõségre
való tekintettel engedjék meg, hogy rövid
bemutatkozás mellett tájékoztatást nyújtsak
arról, hogy miképpen és milyen formában
szeretném a jövõben szolgálni településün-
ket.

Weller Andrásnak hívnak, 41 éves vagyok,
Badacsonytomajon a Római utca 28. szám
alatt lakom egy leánygyermekemmel és
Wellerné Tünde párommal, akivel 20 éve
élünk együtt. Büszkén mondom el, gyö-
kereim több generációra vezethetõk vissza,

szüleim és nagyszüleim is itt találták meg munkájukat, boldogulásukat.
Jelenleg vállalkozóként dolgozom 1990. óta mûködõ családi pincészetünkben.

Szõlészettel, borászattal és vendéglátással foglalkozom. Szakmám borász, amelyet 20 éve
lelkiismeretesen mûvelek. Másodállásban 2004. óta a WCO együttmûködésével a
Párizsban bejegyzett Európai Pénzügyi és Vámszakértõi Egyesületnél dolgozom szak-
tanácsadóként. Amennyiben a választópolgárok megtisztelnek bizalmukkal, úgy a
következõ években idõm jelentõs részét a település gondjainak megoldására és jövõjének
építésére fordítanám. Mindezt tenném azért, mivel szent meggyõzõdésem, hogy a jelenle-
gi nehéz gazdasági helyzet ellenére is van mód és lehetõség a megújulásra és a gyorsabb
fejlõdésre. A jelenlegi önkormányzat munkáját nem az én feladatom értékelni, de azt
hiszem kimondható, hogy a badacsonytomaji közélet és az önkormányzati vezetés
megújulására van szükség annak érdekében, hogy az újrakezdést követõen a helyi pol-
gárok véleményét kikérve, a kollektív bölcsesség elvén "uralkodva" tudjuk azokat a dön-
téseket meghozni a jövõben, amelyekkel a fejlesztéseket és a fenntartható fejlõdést biztosí-
tani lehet. Azt gondolom, hogy ezek után a legfontosabb dolog, hogy felálljon egy új legi-
tim testület és az ilyenkor elmondott eskü szövegének megfelelõen a "haza és a település
polgárainak érdekében" egy több ciklusra vonatkozó településfejlesztési koncepciót dol-
gozzon ki a helyi és szükség esetén a szomszédos települések lakosainak bevonásával.
Számba kell venni az adottságainkat és természetesen a megoldandó feladatainkat.

Rangsorolni kell fontosság, költség és várható eredmény szerint. Szükséges városunk
költségvetésének mielõbbi helyreállítása. 

A jelenlegi kötelezettségek és hitelek rendezését követõen tartalékok képzésére kell
törekedni, hogy az esetleges uniós pályázatok befogadása és elnyerése esetén a finan-

szírozás ne jelentsen gondot, nem beszélve az önrész biztosításának a bevált "hitelt
veszünk fel" történet és gyakorlat elkerülése érdekében. A közvagyonnak, ahogyan a
nevében is benne van a "köz" érdekeit kell szolgálnia.

Mindenki tudja, ha nem, akkor a közelmúltban volt lehetõsége megtapasztalni, hogy a
"hitel" nem járható út. A "hitel" a kiszolgáltatottság és sok esetben a vagyon elvesztésével
egyenlõ. Amennyire ismerem településünk pénzügyi helyzetét, úgy gondolom, hogy nehéz
évek jönnek. Szeretném pontosítani mindenekelõtt, hogy nem ígérhetek olyat, amely köl-
tekezéssel, vásárlással terheli meg a jövõbeli költségvetésünket, de ígérhetek egy kiegyen-
súlyozott, felelõs gazdálkodást és egy, a helyi lakosság számára is érthetõ hiteles tájékoz-
tatást. Az önkormányzatnak a lakosokat és a nyaralótulajdonosokat bele kell vonni a dön-
tésekbe, a továbbiakban törekednie kell a civil szervezetekkel való jó viszonyra, tiszteletbe
tartani az Egyházak önállóságát, de mindenféleképpen felajánlani a segítséget és igény
esetén az együttmûködést. Az ilyen együttmûködés a feleknek közös feladat mellett
pénzügyi segítséget (uniós forrásokat) jelenthet. 

Fontos kérdések, amelyek megoldásra várnak; munkahelyek teremtése, turizmus
fejlesztése, a közbiztonság javítása, az intézmények mûködési feltételeinek javítása, az
oktatás kiemelten fontos kérdésként kezelése "az iskola a múlt a jelen és a biztatató jövõ",
közterületeink felújítása, a szennyvízhálózat bõvítése. Kiemelkedõ feladat az idõskorúak
támogatása - szociális fa program indítása, gyümölcs program az idõskorúaknak, a gyer-
mekeknek, az oktatási intézményben az egészség érdekében, a fiataloknak és idõseknek
kikapcsolódást és mûvelõdést biztosító kultúrház újraindítása, felújítása, virágprogram,
"Virágos Magyarország díj" megpályázása nem csak a közérzet javítása, hanem az idegen-
forgalmi vonzerõnk növelése érdekében.

És milliónyi a lehetõségek tárházából, amelyek megvalósítása nem feltétlen
pénzkérdés. 

Szükségem lenne a munkához elsõsorban a lakosság minél szélesebb körû támogatására
a program végrehajtása érdekében, folyamatos kapcsolattartásra (lakossági fórumokon),
némi megértésre és türelemre, azért mert a fejlõdéshez és nem utolsó sorban a meg-
valósításhoz idõ kell.

Egy település újonnan megválasztott vezetõje mindig lelkesedéssel és új erõvel lát neki
a feladatoknak. Szeretném jelezni, hogy tisztában vagyok vele, hogy mit vállalok és azzal
is, hogy mindezt tökéletesen a többség megelégedésére nem lehet évtizedekig folytatni. 

Függetlenként vállalnám a megbízatást, mivel véleményem szerint a függetlenség az
egyedüli alternatíva a biztos jövõ érdekében, a pártpolitizálás egy ilyen kis településen csak
megosztja az embereket és nem összekovácsolja egy cél érdekében. 

Minderrõl Móra Ferenc szavai jutnak eszembe melyek így szólnak:
"Nem hiszek a politikában, pártokban,
de hiszek a cselekvõ emberi jóságban,
Hiszek az Emberben."
Az egymásra utalt három településrész közös egysége és összefogása lendületet és a mai

versenyhelyzetben elõnyt jelenthet mindannyiunknak. Tegyünk ezért mindannyian!
Megköszönöm a választópolgárok figyelmét, jó egészséget kívánva 

Tisztelettel: Weller András független polgármesterjelölt

Tisztelt Badacsonytomajiak!

Tisztelt Badacsonytomaji Választópolgárok!



Ezúton is tisztelettel köszönöm,
hogy már két alkalommal bizalmat
szavaztak nekem! Akik figyelemmel
kísérték a Képviselõ Testület munká-
ját, értékelik, hogy jól tették-e? Véle-
ményüket kinyilváníthatják az x-ek
behúzásával. A Képviselõ Testületet
ért vádaskodások tekintetében az én
lelkiismeretem tiszta, minden alka-
lommal a település érdekeit szem
elõtt tartva, igaz magyarként tettem le
- vagy éppen nem- a voksomat.
Nyilván én is fel tudnék sorolni sok-
sok elképzelést, amelyet szeretnék
megvalósítani a jövõben. A tapaszta-
latom azonban az, hogy a döntésekhez
többség kell, a lehetõségek pedig kor-
látozottak. Mindenfajta légbõl kapott
ígérgetések helyett továbbra is fela-
jánlom, hogy megválasztásom esetén

folytatom azt a munkát, amelyet nyolc
éve elkezdtünk, s amelynek eredmé-
nyei nyomon követhetõk városunk-
ban. Bízva az Önök józan ítélõké-
pességében, mindannyiunk érdekében
kívánom, hogy olyan Testületet vá-
lasszunk, melynek tagjai összefognak,
és nem megalkuvásra-, hanem kom-
promisszumra képesen irányítják
majd Badacsonytomajt! Abban a re-
ményben, hogy a gyûlölködés helyett a
szeretet gyõz, tisztelettel: 

Farkas Éva
független képviselõjelölt

1967-ben születtem Tapolcán. A
badacsonytomaji általános iskolából
indulva, pannonhalmi érettségit köve-
tõen a Kertészeti Egyetemen sze-
reztem mérnöki oklevelet. Az  iskolák
elvégzése után kertépítéssel foglal-
kozó vállalkozást alapítottam, amelyet
jelenleg is vezetek. Feleségemmel két
gyermeket nevelünk.   

Amennyiben megtisztelnek bizal-
mukkal kezdeményezni fogom az ön-
kormányzat jelenlegi helyzetének fel-
mérését és az adatok közérthetõ nyil-
vánossá tételét. Legfontosabb feladat-
nak egy több választási cikluson
átívelõ fejlesztési koncepció kiala-
kítását gondolom, ami nyilvános fóru-

mon, nyomon követhetõen alakulna és
a badacsonytomajiak többségének
támogatását élvezhetné. Fontosnak
tartom a helyes fejlesztési célok meg-
határozásán túl a helyi emberek minél
szélesebb körét bevonni a döntéselõ-
készítésbe. Közös célokra van szükség,
amit a választók többsége tud és akar
támogatni.

Tisztelettel köszönöm az ajánló-
szelvények eljuttatását számomra.     

Folly Péter
független képviselõjelölt

Az Önök és az Önkormányzat érdekében 
dolgozom 4 ciklus óta a testületben, 
a józan ész, és tisztesség jegyében. 

Ha úgy érzik, hogy munkámmal a település 
és az önök boldogulását segítem, 

kéren támogassanak szavazataikkal.
Megköszönve eddigi bizalmukat!

Tisztelettel: 
Békássy János

FIDESZ-KDNP képviselõjelölt

Csanádi Csanád 31 éves bada-
csonyörsi lakos vagyok. Édesapám
Csanádi József borászmérnök, éde-
sanyám Németh Mária tanítónõ.

Iskoláimat itt Badacsonytomajon
kezdtem, majd Budafokon érettsé-
giztem, borász technikusi képesítést
szereztem. Tanulmányaimat a buda-
pesti Szent István Egyetemen folytat-
tam, mint élelmiszeripari mérnök
végeztem.

Katonaság után családi vállalkozá-
sunkban dolgozom, mely szõlészettel
borászattal foglalkozik. Két éve a
Badacsonyi Borvidék Hegyközségi
Tanácsának titkári teendõit látom el.
Közigazgatási alapvizsgával rendel-
kezem. Hobbim a vadászat, a Kõten-
ger VFK. tagja vagyok. Okleveles

borbírálói képesítést szereztem, a
Badacsonyi Vinum Vulcanum Bor-
lovagrend tagjai közé fogadtak. Ez
évben a Badacsonyi Borút Egyesület
alelnökévé választottak.

Önkormányzati képviselõként a
mezõgazdasággal, turizmussal foglal-
kozók képviseletét szeretném felvál-
lalni. A realitások talaján maradva a
város mûködõképességének a fenn-
tartását tekinteném képviselõségem
elsõ évei feladatának. A gazdasági
megszilárdulást követõen kerülhet
sor a további fejlesztésekre.

Ha megtisztelnek bizalmukkal, ké-
rem szavazzanak rám.

Tisztelettel:     
Csanádi Csanád

független képviselõjelölt

Tisztelt Badacsonytomajiak!Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Badacsonytomaji Választópolgárok!
Tisztelt Hölgyeim, Uraim!



Korbély László vagyok, 1972 óta
élek Badacsonytomajon. Nõs vagyok,
fiúnk most kezdte az egyetemet.

Gimnáziumi és vendéglátóipari sza-
kérettségim van, jelenleg vállalkozó
vagyok, szõlészet-borászattal foglalko-
zom.

A rendszerváltozás után, a 90-es
években tevékenyen részt vettem a
közéletben.

Ma úgy érzem, újra eljött az idõ,
képviselni alázattal, egymásra
figyeléssel, becsületesen.

Szeretném, ha az Önkormányzat
által hozott minden döntést a
képviselõk is aláírnának.

Közintézményeink zavartalan
mûködtetésén túl, átgondolt,
pazarlást nem tûrõ gazdálkodást
szeretnék.  

Azt gondolom, Badacsonytomaj
minden lakosának érdeke, hogy
értékeink megõrzése mellett találjunk
jövõbe mutató megoldásokat!

Csak együttesen érhetjük el cél-
jainkat.

Amennyiben megtisztelnek bizal-
mukkal, ezen gondolatok jegyében
kívánok dolgozni mindannyiunkért!
Tisztelettel:

Korbély László
FIDESZ-KDNP szervezet alelnöke   

képviselõjelölt

Tisztelt 
Badacsonytomajiak!

1944-ben születtem Alsógödön.
A háború vihara sodort szüleimmel

Tapolcán élõ anyai Õseim védelmébe,
ahol 1974-ig éltem, tanultam és dolgoz-
tam.

Nyugdíjba vonulásomig, 42 éven át
szolgáltam az egészségügyet, ebbõl 35
évet Badacsonytomajon gyógyszertár-
vezetõként, majd tulajdonosként .

Három fiam van, akik a badacsony-
tomaji általános  iskolából  indulva ju-
tottak el a diplomáig, követve a szülõi
útmutatást: tanulás,szorgalom, tudás,
tisztesség a célravezetõ minden hely-
zetben.

Képviselõvé  választásom esetén
szoros együttmûködést szeretnék elér-
ni  a helyi egészségügyi  ellátás  vala-
mennyi  szereplõjével.

Közösen gondolkodva  az egészség-
ügyet érintõ problémák megoldá-
sában, valamennyi itt élõ korosztály
javára.

E célok eléréséhez az oktatás vala-
mennyi szintjén is  szeretnék segitsé-
get nyújtani.

A lelki egészség érdekében mindent
elkövetek, hogy oldódjon a lakosság
zárkózottsága, vélt vagy valós félelme
a szabad vélemény nyílvánítástól.

A jogos, kultúráltan megfogalma-
zott vélemény, kritika nem vonhat
maga után elmarasztalást az egyénre
nézve, s az korrekt válasz nélkül sem
maradhat.

A képviselõi  megbízatást megtisz-
teltetésnek tekintem, amiért anyagi
elismerést nem várok.

„Míg az eszköz megvan, 
addig kergessük a célt,
S aki a célig ért, az nem hiába élt.”

/Csokonai/

Tisztelettel köszönöm a hozzám
eljuttatott ajánlószelvényeket.

dr. Magó  Ágnes
független képviselõjelölt

Nekem már nem szükséges bemu-
tatkoznom, hiszen sokan ismernek.
Egy pár szóban mégis: nyugdíjas
gépésztechnikus, több szakmával és
oklevéllel rendelkezem. Mûszaki
emberként harminchét évet dolgoz-
tam. 

Mint korábban is dolgozó képviselõ,
én is elégedetlen voltam az elért ered-
ményekkel, de barátaim, helyi lakosok
és üdülõk kérésének eleget téve ismét
megmérettetem magam. 

Miért tartották fontosnak az indulá-
somat? Mert vigyáztam a város
pénzére. Én voltam az a képviselõ, aki
legtöbbet foglalkozott, elmondott,
még lehetett leírt a falu gondjairól,
bajairól. 

Célom: településeink szebbé tétele,
idegenforgalom, kereskedelem fejlesz-
tése, megõrizve a szõlõ, bor évszáza-
dos hagyományait, kultúráját. Köz-
mûvesítés folyamatos fejlesztése, ren-
dezési tervekben a biztonságos köz-
lekedés, hegyi utak, kitérõk tervezése,
hulladékgazdálkodás. Helyi fiatalok
munkába helyezése. Továbbtanulók
támogatása. Idõsek otthonának kiala-
kítása, öregek, elesettek szociális segí-
tése. Ehhez tisztakezû, határozott
jellemû, önzetlen Képviselõk kelle-
nek. Az ország nehéz gazdasági hely-
zetére való tekintettel csökkenteni kell
a megválasztott polgármester és kép-
viselõk tiszteletdíját 30 %-kal. 

Harmati Miklós
független képviselõjelölt

Tisztelt Választók!

Tisztelt Badacsonytomajiak!

Elsõsorban szeretném megköszönni az
ajánlószelvényeket, amelyekkel a képviselõ-
jelöltek listájára felkerülhettem.

Ismét eltelt 4 év az önkormányzati válasz-
tások óta. Magánéletemben gyökeres válto-
zások történtek. Megnõsültem és megszü-
letett kislányunk a család legnagyobb
örömére: Forintos Lili. Úgy döntöttünk fe-
leségemmel Badacsonytomajon éljük tovább
mindennapjainkat. 3 évig képviselõ-testületi
tagként dolgoztam, 10 hónappal ezelõtt visz-
szaadtam a mandátumomat. Saját lelkiis-
meretem elõtt felállított küszöböt utólag is
átértékelve úgy érzem jobb, ha nem léptem
át, és tudom honnan jöttem és hova tartok.
Családapaként sokkal nagyobb elszántságot,
és tenni akarást érzek magamban most, és az
általam is képviselt emberekben, hogy
Badacsonytomaj, Badacsonyörs és Bada-
csony településrész elindulhasson egy Ba-
latonfüredhez közelítõ úton, de a természeti
értékeink megóvása mellett. Remélem te-
lepülésünkre nem az eladó tábla kerül, és
Badacsonytomaj ne is legyen eladó! Sem
ingatlanfejlesztõknek, sem álszent, kizsák-
mányoló befektetõi csoportoknak.  Remé-
lem az állandó lakosok, vállalkozók, borá-

szok turizmusból élõk és a következõ generá-
ció is meg fogja találni nemcsak a környezeti
helyünkbõl fakadó elõnyöket. Bizakodom,
hogy a település munkahelyeket, megél-
hetést, biztonságot és politikától mentes
sportolási, szabadidõ és kulturális lehe-
tõségeket is biztosít minden korosztály
számára. Munkahelyek nélkül sajnos a
megélhetést is máshol fogják keresni az itt
élõk. Céljaim között szerepel, hogy min-
denkitõl függetlenül, lehetõségeink figye-
lembevételével saját labdarúgó-szakosztálya
legyen Badacsonytomajnak! Továbbá egy
piactér létrehozása úgy érzem esedékessé
vált, és a nemzeti parkkal kompromisszum-
ban telephelyek létesítése is fontos feladat. A
helyi szolgáltatók, vállalkozók érdekvédelmi
egyesületét is szükségszerû megalakítani.
Megítélésem szerint egy mindenki számára
elérhetõ meleg vizû fürdõkomplexumra is
igény lenne, hogy a téli hónapokra is a turiz-
mus munkahelyeket teremtsen. Statiszti-
kailag 4-szeres a túljelentkezés jelenleg, és
egy idõsek otthona, gondozóház létrehozása
is sürgetõ feladat lehet. Nem utolsósorban
strandjaink fejlesztése, alsó bazársor és kör-
nyezete felújítása, az örsi strandhelyzet reali-
zálása, Badacsonytomaj fõ utca rekonstruk-
ciója, a helyi adók felülvizsgálata... Sorolhat-
nám!!!  Sajnos jelenleg településünkrõl a fia-
talok elvándorolnak és a közösség az
elöregedés irányába halad. Továbbra is kato-
likus, magyar emberként élek, és ahogy a 81
éves édesapámmal tesszük nap, mint nap a
kitartó becsületes munkában hiszünk, mert
hosszútávon megítélésem szerint ez a járható
út. A megválasztott települési képviselõk is
alázattal kell, hogy járjanak, példát mutatva
ezen az úton mert szerintem lemaradásunkat
kemény, következetes munkával és sokkal
megfontoltabb költségvetéssel lehet csök-
kenteni, és elindulni a stabil gazdálkodás
irányába. A kialakult helyzetben sajnos nem
egyszerû és nem mindennapi feladatokat kell
sürgõsen megoldani és koncepcionálisan
átütemezni. Végezetül, ha úgy értékelik,
hogy méltóképpen képviselhetem Bada-
csonytomajt, kérem önöket  szavazataikkal
támogassanak!

Forintos Ervin Gyula 
FIDESZ-KDNP képviselõjelölt

Tisztelt Választópolgárok!



Tisztelt
Választópolgárok!

A lakosság bizalmából önként vál-
lalt közéleti tevékenységem közismert
városunkban és a kapcsolódó önkor-
mányzati és civil szférában egyaránt.
12 éve vagyok folyamatosan helyi ön-
kormányzati képviselõ és alpolgár-
mester. Ezen idõ alatt megismertem
az önkormányzat, valamint a hozzá
kapcsolódó hivatalok, szervek mun-
kájának sajátosságait és azok gyakor-
lati mûködését. Az elmúlt években a
polgármester által meghatározott te-
rületeken dolgozva, illetve eseten-
ként a polgármestert helyettesítve
zökkenõmentesen biztosítottam - a
képviselõ-testület és a polgármesteri 

hivatal dolgozóinak segítségével - te-
lepülésünk mûködését. Munkám so-
rán megbecsülést és bizalmat éreztem
a képviselõ-testülettõl, valamint a hi-
vataltól és a lakosságtól egyaránt.
Tevékenységemben mindig elõtérbe
helyeztem az embert, annak boldo-
gulását és életminõségének javítását.

A következõ ciklusban is szeretném
tovább folytatni a megkezdett munká-
mat a már folyamatban lévõ, illetve
újabb beruházások megvalósításával.
A napi életbõl ismert tevékenysége-
met a tõlem elvárt és már megszokott
õszinteséggel, tárgyilagosan, de kellõ
szociális érzékenységgel kívánom foly-
tatni. Továbbra is fontosnak tartom a
hagyományaink ápolását, értékeink
megõrzését, a turizmus és a borkul-
túra fejlesztését, a vagyon- és létbiz-
tonság fenntartását, a településrészek
összefogását, harmonikus fejlesztését. 

Õszintén remélem, hogy személyi-
ségem és eddigi munkám ismeretében
tevékenységem közismertté vált úgy
az idõsebb, mint az új választópolgá-
rok elõtt.

Megköszönve a Tisztelt Választó-
polgárok eddigi és jövõbeni bizalmát,
kérem, szavazati támogatásukkal te-
gyék lehetõvé további munkámat a
képviselõ-testületben.

Mórocz István (B.örs)
független képviselõjelölt

Nagy István vagyok, badacsonytomaji lakos. Családi vállalkozásunk 
20 éve mûködik a településen. Ez idõ alatt megismertem a helyi

lehetõségeket és hiányosságokat. Dédnagyapám, Nagyapám és Apám cse-
lekedtek a község fejlõdéséért. Úgy érzem, nekem most jött el ennek az ideje. 

Nem pénzért, nem dicsõségért, hanem azért, hogy egy szebb, 
gazdagabb városban, összetartóbb, boldogabb közösségben élhessünk és

élhessenek utódaink. Képviselõként a munkahely-teremtés és a helyi utak
rendbetétele mellett egy Badacsonyhoz, a Balaton-parthoz méltó 
rendezvényterület kialakítását tartom fontosnak, aminek a területe 

kézenfekvõ és nagyon jó adottságú helyen van, 
az alsó bazársor és a mellette lévõ önkormányzati területen. 

Képviselõként javadalmazásomról lemondok a 
készülõ Idõsek Otthona  javára.

Tisztelettel:
Nagy István

független képviselõjelölt

Kedves Barátaim!
Szeretett Ismerõseim!

Az új, közös célok megvalósításá-
hoz kérem az Önök támogatását.
Fogjunk össze és mutassuk meg, hogy
közös erõvel Badacsonytomajon való-
ság lehet mind az, ami máshol csak
álom!

Mihez kérem az összefogást?

• Munkahelyet teremtõ gazdasági be-
ruházásokhoz,

• Helyieket támogató munkaerõ prog-
ramhoz,

• Helyi szolgáltatók és vállalkozók
partner rendszerének kiépítéséhez,

• Elsõ Munkahelyem program beve-
zetéséhez,

• Badacsonytomaj Lakosa Kártya be-
vezetéséhez,

• Új, településrészenkénti turisztikai
koncepció kidolgozásához és ide-
genforgalmi megvalósulásához az
ott lakók bevonásával,

• Turisztikai Alap felállításához,
• Horgászhelyek, csónakkikötõ léte-

sítéséhez,
• Parti sétány - "kis tó" programhoz,
• Ifjúsági park létrehozásához,
• Szabadidõ centrum kialakításához

a Mûvelõdési házban,
• Közép és felsõfokú oktatás beve-

zetéséhez,
• Helyi adók csökkentéséhez,
• Nagyszüleinkért Program megvaló-

sításához,
• Szemétszállítási díj csökkentéséhez.

Ha Ön úgy érzi, gondolataink talál-
koznak és programom megvalósításra
vár, amihez a közös erõt az összefo-
gást kérem, úgy Tiszteljen meg bizal-
mával, szavazatával.                             

Margittai Elemér az Ön képviselõ
jelöltje.

Ön nélkül nem sikerülhet!

Margittai Elemér
független képviselõjelölt

Ezúton köszönöm Badacsonytomaj
város lakóinak a TETT Fórum vissza-
küldött kérdõívein jelzett bizalmat,
különösen azoknak, akik kopogtató cé-
dulájukat kifejezetten nekem szánták. 

Engedjék meg hogy bemutatkozzam,
Mórocz István Ferenc vagyok, Bada-
csonytomajon születtem 1949 novem-
ber 14-én.  61 éve élek Badacsony-
tomajon, feleségemmel 38 éve élünk
boldog házasságban. Vele és két fiam-
mal lakunk a Petõfi utcai családi ház-
ban. Ma már nyugdíjas vagyok, 2009
áprilisáig dolgoztam mozdonyveze-
tõként Szombathelyen. Különösen sze-
rettem foglalkozásomat. Szüleimtõl
tanultam felelõsségérzetet, becsületet,
lemondást, szorgalmat, mások megbe-

csülését és  megsegítését. Mindig fontos
volt számomra a közélet, közösségi
emberként érdekelt,  mi történik váro-
sunkban. Másként nem tudtam véle-
ményem kifejteni, mint a megyei Napló
vélemény vonalán, amelyekre néhány-
szor dühödt válasz érkezett.

Sajnos az önkormányzat nyolcévi
tevékenységét kevesen kritizáltuk meg,
néhány közmeghallgatáson több volt a
hivatali dolgozó, mint a helyi lakos. Hi-
ába szóltunk hozzá, minden maradt a
régiben. Nyilvánvalóvá vált, hogy a
jelenlegi képviselõk és a polgármester
nem alkalmas a város vezetésére. Bot-
rány botrányt követ, városunknak 8 év
alatt sokkal jobban kellett volna fejlõd-
nie. Az óriási bevételek ellenére, átgon-
dolatlan és hibás döntések miatt egy
községre jellemzõ infrastruktúrát és sú-
lyos adósságállományt hagynak örök-
ségül a város lakóira és a következõ vá-
rosvezetésre.

Badacsonytomaj lakosságának most
van alkalma más polgármestert és kép-
viselõket választani. Olyanokat, akik
önzetlenül mindent megtesznek a vá-
rosért, a közösségért. Válasszák azokat,
akikben megbíznak. 

Tiszta közélet csak új képviselõkkel
valósulhat meg, kérem szavazzanak
rám!

Megköszönöm és továbbra is kérem
bizalmukat: 

Mórocz István Ferenc
független képviselõjelölt

Tisztelt
Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok!



1959. október 2-án születtem Tapol-
ca városában. Badacsonytördemicen
nõttem fel, és 1989-ben költöztem
feleségemmel és két gyermekemmel
Badacsonytomajra. Azóta helyi aszta-
los vállalkozóként dolgozom. Az itt
eltöltött idõ alatt nem minden esetben
láttam és éreztem, hogy megfelelõ
döntések születnek, ezért gondolom
úgy, hogy tapasztalataimmal és elgon-
dolásaimmal hatékonyabban tudnám
segíteni az itt, és környezetünkben
élõket.

Amit szeretnék elérni röviden pár
szóban:

- Adókedvezmények nyújtása a he-
lyieket alkalmazó vállalkozóknak.

- Helyi fiatalok munkához juttatása
a helyi intézményekben és vállalkozá-

soknál.
- Itt és környezetünkben élõ alkotni

és tenni vágyó fiatalok és idõsek
támogatása.

- Nem csak a választások elõtt kép-
viselném a helyiek érdekeit.

Badacsonytomaj, Badacsonyörs, és
Badacsony lakóit odaadással és tisz-
telettel szeretném képviselni. 

A megoldásra váró feladatok, vál-
tozások érdekében, kérem megtiszte-
lõ bizalmukat.

Nagy Leopold 
Jobbik képviselõjelölt

Orbán Péter vagyok, badacsonytomaji lakos.
1959. október 9-én születtem Tapolcán, azóta itt élek. 

Végzettségem: építésztechnikus. 29 éve nõs vagyok. 
Három felnõtt gyermekern van, akik közül kettõ már családot alapított. 

Örömömre két kisfiúnak lehetek nagyapja.
Közel 20 éve építési vállalkozással foglalkozom.

Képviselõként továbbra is szeretném a helyi fiatalokat, nyugdíjasokat, 
vállalkozókat és mindazokat, akik megkeresnek problémáikkal képviselni!

Szeretném, ha fiataljainknak nem külföldön kellene otthont építeniük,
hanem Badacsonytomaj része maradnának, 

a mi óvodáinkba, iskoláinkba járnának gyermekeik!
Szeretném, ha a mi kis városunkban is öszetartás lenne, 

mint a legkisebb falvakban!

Tisztelettel:
Orbán Péter 

Jobbik képviselõjelölt

Nagy Lajos vagyok, nyugállományú
rendõr fõtörzs zászlós, Badacsonytomaj,
Bercsényi u. 16. sz. alatt élek családommal
együtt. A Képviselõ-testületnek 2002 óta
vagyok tagja, ezt megelõzõen a tanács
rendszerben 10 évig töltöttem be
képviselõi és bizottság elnöki tisztséget. A
jelenlegi ciklusban megválasztottak a
Településfejlesztési, Vagyonkezelési,
Üzemeltetési és Mezõgazdasági Bizottság
Elnökének, ezen kívül tagja vagyok az
Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságának, valamint a Közbeszerzési
Bizottságnak és folyamatosan figyelemmel
kísértem - mint bizottsági elnök- a
Városüzemeltetõ Kft. munkáját és a meg-
valósított beruházásokat.

Munkám során soha egyetlen alkalom-
mal sem hiányoztam, sem testületi, sem
pedig bizottsági ülésekrõl. Korábbi meg-

bízatásom során, mint Körzeti Megbízott
megtanultam a vállalt kötelezettségek
maximális teljesítésére vonatkozó elvárá-
sokat és testületi munkám során is ezt
igyekeztem folytatni. Rendszeresen kap-
csolatot tartottam a lakossággal és
különösen azokkal az embertáraimmal,
akik az átlagnál nehezebb helyzetben
élnek és képviseltem érdekeiket a
törvényes keretek között.

Számos intézményt, civil szervezetet és
ezek különbözõ rendezvényeit támogat-
tam saját költségem terhére .

Elmondhatom, hogy a települést és az
itt élõ embereket a meglévõ problémákat-
korábbi munkámból eredõen is- nagyon
jól ismerem, ezért közvetlenül gyorsan
szoktam megoldani a felvetõdött gondo-
kat. Képviseltem azokat a többség szá-
mára látszólag nem jelentõs, de az adott
személy vagy család által nehezen kezel-
hetõ helyzeteket.

A korábbi tevékenységem elismerése-
ként birtokosa vagyok a Veszprém Me-
gyéért Érdemérem Arany fokozatának is.

Mint Badacsonytomaj 2000. augusztus
20. napján Badacsonytomajért címmel
kitüntetett polgára a jövõben is köte-
lességemnek tartom, hogy tudásom leg-
javát adva, az emberekkel együtt érezve a
nehéz helyzetekben is bizalmuk esetén
ellássam ezt a közösségi feladatot. 

Úgy látom, hogy az elkövetkezõ évek-
ben is szükség lesz az itt élõ emberekkel
való rendszeres kapcsolattartásra, véle-
ményük meghallgatására és képvise-
letükre. A gazdasági felemelkedés ugyan
megindulni látszik, de a rászorult ember-
társaink a jövõben is igényelni fogják a
fokozott odafigyelést.

Kérem, szavazzanak rám, mint Képvi-
selõ jelöltre!
Tisztelettel:                      Nagy Lajos 

független képviselõjelölt

Eötvös Károly Balatoni Utazás címû könyvében azt írja,
hogy Badacsony a világ hat csodájába beletartozik, ezért
nekünk erre a természeti csodára nagyon kell vigyázni.

Egyrészt meg kell õriznünk az unokáinknak, másrész, meg
kell, hogy éljünk belõle. Amennyiben bizalmukkal megtisztel-

nek, úgy minden erõmmel és tehetségemmel azon leszek,
hogy õszinte, nyílt a település érdekeit és lehetõségeit szem

elõtt tartó önzetlen képviselõ-testület irányítsa
Badacsonytomajt.

Tisztelettel:
Nagy László

független képviselõjelölt

Tisztelt 
Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok!Tisztelt Választópolgárok!

Igen Tisztelt Választópolgárok!



Amikor elvállaltam a Fidesz polgármester jelölését egyúttal 
ragaszkodtam ahhoz, hogy képviselõként is induljak. Tettem ezt azért, 

mert tudom, nem szükséges mindjárt polgármesternek lenni ahhoz, 
hogy valaki képviselhesse embertársait. 

Tehet õ a közért magánemberként, egyesület vezetõje vagy tagjaként, 
SZM tag, párt tag avagy elnök, hobby-publicista, nem utolsó 

sorban képviselõként is. 
Lényeg, hogy az elhatározás és tehetség meglegyen benne: 

azonosulni a többség érdekeivel és szívvel-lélekkel, minden tudásával, 
mindenek elõtt becsülettel képviselni õket.

Október 3-án Önök döntenek. Ne feledjék, nagy a tét! 
A polgármester és a képviselõ-testület döntései közvetlenül érintik 

a lakosságot, rajtuk állhat családjaink életminõségének javulása. 
A mostani választással esélyt adhatunk egy új iránynak.

Válasszuk bátran a változást, most van itt az idõ!

Jöjjenek el szavazni, számítunk minden badacsonytomajira!

Rajzó Ildikó
FIDESZ-KDNP képviselõjelölt

Engedjék meg, hogy pár szóban bemu-
tatkozzam azoknak, akik még nem ismernek.

1981-ben születtem Budapesten, egy négy
gyermekes család legkisebb gyermekeként.
Férjemmel 2006 óta élünk Badacsonyörsön.

A gyõri Széchenyi István Fõiskolán
diplomáztam, szakképzettségem közlekedés-
mérnök. A diploma megszerzése után 2004
évben elhagytam Budapestet, a gyermekkori
álmomnak eleget téve költöztem szüleim
badacsonyörsi ingatlanára és munkahely
keresésem elsõ évében Badacsonyörs tele-
pülésrészen a Veszprémi Napló kézbesítõ-
jeként dolgoztam. 2004 decemberétõl elõ-
ször Balatonfüreden, majd késõbb Bada-
csonytomajon szolgáltam a vasutat, és az
utazóközönséget forgalmi szolgálattevõként.
Ez év januárjától Tapolca állomáson dolgo-
zom vasúti forgalmi technológusként. 

Képviselõi programom - "Nem elég a célt
látni, járható útja kell, s nem elég az útra
lelni, az Úton menni kell" (Váci Mihály)

A település életében 2008 júliusától aktí-
van részt veszek, ekkor kaptam meg az örsi
településrészen élõktõl a bizalmat arra, hogy
a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület
elnöke legyek. Ez alatt a két év alatt sikerült
hatalmas küzdelem árán a helyiek Balaton-
hoz jutását biztosítani. Ügyünk rendezése
érdekében minden lehetséges közigazgatási
szervhez eljutottam. Sajnos azt tapasztaltam,
hogy a helyi Önkormányzatnál nem meg-
felelõen álltak hozzá a lakossági ügyekhez.
Elsõsorban ezen szeretnék változtatni, ha
bizalmat szavaznak nekem. Minden ne-
hézség ellenére sikerült szûkebb pátriámban
egy szeretetteljes közösségi életet is kialakí-
tani.

Ma az emberek problémáikkal, gond-
jaikkal és örömeikkel egyaránt megkeresnek,
s én a lehetõségeimhez mérten mindig igyek-
szem segíteni. Az egyesület vezetése során
szerzett tapasztalataimat szeretném a
település hatékonyabb, és igazságosabb
képviseletében kamatoztatni. Kötelessé-
gemnek érzem, hogy önzetlenül tegyek
Badacsony jó hírnevének további öreg-
bítéséért!

Amit szeretnék:
• képviselni az embereket 
• véglegesen nyugvópontra helyezni az ör-

si strand-kérdést
• a külterületek elhanyagoltságát meg-

szüntetni
• Badacsony szõlõtermesztési kultúráját

felvirágoztatni
• a közösségi életet fellendíteni mind-

három településrészen
• a város közlekedését rendezni, - össze-

hangolt közlekedési koncepció az érdekelt
cégek bevonásával (volán, vasút, hajózás)

• turizmust fejleszteni, - a hely szépségeit
feltáró sétányokat, tanösvényeket létrehozni

Köszönöm az eddigi támogatást, az aján-
lószelvényeket, és kérem, hogy támogas-
sanak továbbra is. Kitûzött céljaimért
rendületlen hittel fogok küzdeni!

Simonné Visi Erzsébet
független képviselõjelölt

Tisztelt
Badacsonytomajiak!

Pál László vagyok, 1970-ben szület-
tem. Végzettségem építész technikus,
mûtárgybecsüs. A család másodgene-
rációs tagjaként vallhatom magam
helybélinek. Nagyapámnak Koroknai
Józsefnek ifjú házasemberként tet-
szett meg az akkor természeti adott-
ságokban még ragyogóbb környék.
Bérlõként tisztességes üzletpolitiká-
val több étterem, vendéglõ megnyi-
tásával még idõs korában is az ide-
genforgalom, vendéglátás megszál-
lottja volt.

Kisebb megszakításokkal 1991-
2001 között mûszaki ügyintézõként
dolgoztam a Polgármesteri Hivatal

Mûszaki Osztályán. Barátaim, isme-
rõseim biztatására indulok a helyi ön-
kormányzati választásokon független
jelöltként. Rajtuk kívül a munkahe-
lyemen szerzett tapasztalatokra is
számíthatok. A közös feladataink el-
végzésében a helyismeret és a hivatali
ügyintézésben szerzett jártasság
nyújthat segítséget.

A választás után jogos igényként
merülhet fel a lakosság részérõl az
Önkormányzat aktuális pénzügyi
helyzetének megismerése. Bármelyik
területen bármennyire is takarékos-
kodunk, lehetõségeink sokkal sze-
rényebbek, mint korábban voltak.
Badacsonytomaj továbblépéséhez el-
engedhetetlen a környezõ települé-
sekkel, valamint a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatósággal part-
neri jó kapcsolat kialakítása.

Sajnos szólni kell arról is, ami a
hanyagság rovására írható. A fele-
lõtlenül elköltött pénzek feneketlen
kútba hullottak. A be nem tartott
ígéretek és az elszalasztott lehetõ-
ségek után sokan büszkék az ered-
ményeikre, a magas hiteltartozást is
beleértve. Remélhetõ, hogy a vál-
tozást akaró többség ezt nem így
látja. 

Pál László
független jelölt

Tisztelt 
Badacsonytomaji
Választópolgárok!

Part Imre vagyok, 1949 május 14-
én születtem. 9 éves gyerekként köl-
töztem szüleimmel és testvéreimmel
Badacsonyba a szomszédos Salföld-
rõl. Az általános iskolát Badacsony-
tomajon végeztem, gimnáziumi
érettségit Tapolcán, Távközlési mû-
szerész szakmát Budapesten, borász
képesítést Keszthelyen szereztem.
1967-tõl a MÁV-nál mûszerészként
dolgoztam 2008. évi nyugdíjba vo-
nulásomig. A munkaviszony mellett
Badacsony adottságait kihasználva
szõlõtermesztéssel, borkészítéssel,

vendéglátással, borturizmussal fog-
lalkoztam családi vállalkozásban. Ezt
a tevékenységünket 1979 óta foly-
tatjuk.

Már gyermekként ezernyi szépet
és jót kaptam Badacsonytól. Kaptam
hegyet, vizet, erdõt, szõlõskerteket.
Játszótársakat, barátokat, iskolát,
ahol jóra tanítottak, tanárokat, akik
példaképül szolgáltak. Kaptam
megélhetést, megbecsülést embertár-
saimtól. Kaptam szerelmet, családot,
gyermekeket, akiket tisztességgel fel-
nevelhettem. Öröm számomra, hogy
jövõjüket õk is Badacsonytomajon
képzelik el. Szeretnének a helyi
adottságokból megélni, jövõt építeni.
Elképzelésüket minden erõmmel tá-
mogatom.  Aki már kérés nélkül is
ennyi szépet és jót kapott települé-
sünktõl, az adjon is valamit a bada-
csonyi, badacsonytomaji, bada-
csonyörsi embereknek,az itt lakók-
nak. Sokáig tartó töprengés után így
jutottam arra az elhatározásra, hogy
2010-ben felajánlom segítségemet a
közéleti munkában mindennemû
ellenszolgáltatás nélkül. Ezúttal ké-
rem azokat a választópolgárokat,
akik alkalmasnak tartanak erre a
feladatra, szavazzanak rám is.

Tisztelettel: 
Part Imre

független képviselõjelölt 

Tisztelt Badacsonytomajiak! Tisztelt
Választópolgárok!



Ígérgetni lehetne sok szépet és jót, én nem teszem.
Megválasztásom esetén egyet tudok ígérni: 

mindenben megpróbálom megkeresni a legjobb megoldást 
és nem azt kutatni, hogy miért is, hogy is nem lehetne. 

Támogatásukat elõre is köszönöm: 

Török Zoltán
független képviselõjelölt

Elõször is köszönöm minden támo-
gató bizalmát, akik lehetõvé tették,
hogy képviselõ jelöltként indulhatok.

Felelõtlen ígérgetések helyett, ami
általában nem , illetve csak kis mérték-
ben valósulnak meg - csak a becsület-
tel és tisztességgel végzett munkát
tudom megígérni. Bízom abban, hogy
gondolataimmal, ötleteimmel elõbbre
jut településünk a fejlõdés, változás
útján. Nem egy-két ember érdekeit
kell szem elõtt tartani, ez általában
feszültséget gerjeszt. A többséget a
becsületes lakosság teszi ki. Az itt élõ
emberek érezzék magukat jól,
legyenek büszkék lakóhelyükre,
környezetükre, több mosoly legyen az
arcokon. Ebben szeretnék sokat tenni
az egységes Badacsonyért. 

Segítségül egy rövid idézet Bernáth
Auréltól: 

„Badacsony uralkodik a tájon, mert
nemes arányú, elõl van,

legmagasabb. Széles alapokon áll a
trónja, jól ül a helyén...”

... Négy év múlva pedig, ha bizalmat
szavaznak Nekem, az idézet így foly-
tatódna:

„Érzéseinknek megfelel minden
hajlata, magassága, s alakzata. 

Megnyugszom mindig, ha feléje
nézek.”

Önöknek kell dönteni, ha rám
szavaznak, elõre is köszönöm.

Tisztelettel: 
Vastag Gábor

FIDESZ-KDNP képviselõjelölt

Köszönöm, hogy megtisztelnek figyel-
mükkel, és elolvassák rövid bemutatkozá-
som, melyben független képviselõ jelölt-
ként a terveimrõl is szeretném Önöket tájé-
koztatni.

49 éves vagyok, nõs és 2 gyermek apja.
Lányom a Pécsi Tudományegyetem Jogi
karán végzõs hallgató, a fiam most végzett
a középiskolában és rendõrnek készül. Én
magam egész életemben itt éltem Bada-
csonytomajon, és rendõrként is igyekeztem
szûkebb környezetem javát szolgálni.

14 éve foglalkozom a gyermekeink okta-
tásával (D.A.D.A. program) a Tatay Sán-
dor Általános Iskolában elõször aktív ren-
dõrként, majd nyugdíjba vonulásom után is
folytattam e tevékenységet. 

Ha megtisztelnek bizalmukkal és az õszi vá-
lasztásokon Képviselõi tisztséghez juttatnak,
akkor igyekszem azon munkálkodni , hogy a
lakosság érezhetõ javulást tapasztaljon a
hétköznapi életben és a közbiztonságban.

Hivatásomból adódóan egyik legfonto-
sabb feladatnak a közbiztonság javítását te-
kinteném, amely mind az idõsek mind a
gyermekek védelmét szolgálná. 

Gyalogátkelõ helyek felfestése a forgal-
mas helyekre, napelemes sebességmérõk
elhelyezése a település több pontján stb..

A Városõrség szervezetének létrehozá-
sával pótolni lehetne a hiányzó közterület
felügyeletet. (a közterület felügyelet hiánya
fõleg nyáron mutatkozik meg).

Fontosnak tartom az elkezdett beruhá-
zások mielõbbi befejezését, és további pá-
lyázatok keresésével megtalálni és megújí-
tani többek között a Mûvelõdési ház funk-
cióját.

A Fõ utca rekonstrukciója sem halogat-
ható sokáig, valamint a Városüzemeltetõ
Kft telephelyét is  ki kell vinni a város köz-
pontjából, mert az ott uralkodó állapot
nem méltó városunkhoz. 

Természetesen vannak további ötleteim
is, és én is fontosnak tartom a munkale-
hetõségek megteremtését, a fiatalok tele-
pülésünkön tartását, az idõsek számára él-
hetõbbé tételét városunknak, de egyéni
ígérgetés helyett úgy vélem, hogy október-
ben az Önök által megválasztott képvise-
lõknek a polgármesterrel karöltve, közösen
kell kialakítania a programját a lakosság
érdekeinek szolgálatára. 

Fontos hogy a leendõ Képviselõ-testület-
nek megvalósítható törekvései legyenek, és
a gazdasági lehetõségeket közösségi szin-
ten megvitatva egy irányba haladjon. Eh-
hez azonban meg kell ismerni az önkor-
mányzat jelenlegi helyzetét, gazdasági le-
hetõségeit és az eddig vállalt kötelezett-
ségeit. 

Tisztelt Választópolgárok!
Amennyiben úgy gondolják, hogy érde-

mes lehetek szavazataik elnyerésére, úgy
kérem támogassanak.

Köszönettel:
Tamás László

független képviselõjelölt

Tisztelt badacsonytomaji 
Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok!

Engedjék meg, hogy tájékoztassam
Önöket arról, hogy a 2010. évi hely-
hatósági választásokon Városunk
képviselõjelöltjeként vállalom a meg-
mérettetést. Weller Andrásnak hív-
nak, 41 éves vagyok, Badacsonyto-
majon lakom egy leánygyermekem-
mel és Wellerné Tünde párommal,
akivel 20 éve élünk együtt. Büszkén
mondom el, gyökereim több generá-
cióra vezethetõk vissza, szüleim és
nagyszüleim is itt találták meg mun-
kájukat és boldogulásukat.

Nap, mint nap találkozom az itt élõ
emberekkel, tisztában vagyok a prob-
lémáikkal, elvárásaikkal. Más az
igénye egy nyugdíjasnak, más egy
fiatalnak, egy szõlõtermelõnek vagy

egy vállalkozónak. Mindenki próbálja
a saját érdekeit érvényesíteni, de nem
mindegy, hogy hogyan! Eredményt
csak akkor várhatunk, ha a közös cél
érdekében félre tudjuk tenni az indu-
latokat és együtt tudunk dolgozni.
Ennek érdekében nem idegen tõlem
a következetes számonkérés, szükség
esetén a konfrontáció felvállalása
sem. Mivel biztonságos megélhetést
csak stabil gazdasági alapok megléte
esetén lehet garantálni, ezért min-
denekelõtt a legfontosabb a város
gazdasági helyzetének pontos felmé-
rése, és a tények ismeretében stabi-
lizálása. Ezek hiányában csak üres
ígéretek születhetnek. Tervszerû
városfejlesztési program felépítése
elengedhetetlen településünk sikeres
mûködéséhez. Célom egy európai vá-
roskép kialakítása, egy polgárai lét-
igényét biztosító élhetõbb kisváros-
ban, Badacsonytomaj város lakóit
képviselni, érdekeit védeni legjobb
tudásom szerint.

Amennyiben a választópolgárok
megtisztelnek képviselõjelöltként bi-
zalmukkal úgy a polgármester jelölt-
kénti bemutatkozásomban leírt célki-
tûzéseimet vállalom és következõ
években idõm jelentõs részét a tele-
pülés gondjainak megoldására és
jövõjének építésére fordítom.               

Köszönöm a lehetõséget a bemu-
tatkozásra. Megköszönöm a választó-
polgárok figyelmét, jó egészséget kí-
vánva. Tisztelettel:

Weller András 
független képviselõjelölt

Tisztelt Badacsonytomaji
Választópolgárok!



Tûzoltólaktanya felújítása, bõvítése
50 millió Ft

Ravatalozó elõtetõ kivitelezése 
17,3 millió Ft

Lakótelkek kialakítása, közmûvesítése
29,5 millió Ft

Badacsonyörs Fûzfa utcai csapadék víz elvezetés
3 millió Ft

Badacsony vasútállomás peron felújítása 
6 millió Ft

“Bányász” strand megvásárlása
14,9 millió Ft

Badacsonyörs, Füredi úti járda építése II. ütem
(parkosítással együtt) 9 millió Ft

Tisztelt Választópolgárok!
Badacsonytomaj Város Képviselõ-testülete 2006-2010 között az Önök bizalmából képviselte Önöket, irányította a település mûködését, fejlõdését. A

lakossággal együttmûködve sok szép pillanatnak örülhettünk, s néha együtt szomorkodtunk, ha kudarc ért bennünket. A 4 év eredményeibõl válogattunk
össze egy csokorral ebbe a mellékletbe. (Fotók: Sipos, Deák, Kalmár)

BESZÉLJENEK AZ EREDMÉNYEK

Szennyvízcsatorna építésének befejezése
500 millió

Szociális étkeztetési programot indítottunk
a kistérségi társulás keretében

Badacsonyörs temetõ felújítás 
6 millió Ft

Badacsonyörs járdaépítés a Füredi úton
12 millió Ft

Ivóvíz hálózat fejlesztése 2,5 millió Ft

2006

2007



Egyéb beruházások, fejlesztések: Támogatásokat adtunk:

Egyéb örömeink:
- Közösségi ház kialakítása a képviselõk társadalmi munkájával
- Egry József Emlékmúzeum és a Szegedy Róza ház átvétele, üzemeltetése

Hévízkút kivitelezése (siker, hogy számos nehézség
ellenére végigvittük, kudarc, hogy sajnos nem talál-

tunk megfelelõ mennyiségû vizet) 88,2 millió Ft

Aszfaltozások (a képen a Park utcai munka)
10,5 millió Ft

Ivóvízellátás a Szõlõhegyi-, a Panoráma-, Erdõs
utcákban 5 millió Ft

A 4 év alatt összesen 140 millió Ft támogatást adtunk.

Alsó bazársor tervei 2.000.000.- 
József A. utcai zebra kialakítása 650.000.- 
F zfa utcai csapadékvíz elvezetés 3.000.000.- 
Káptalantóti szennyvízcsatorna terve 600.000.- 
Szennyvízcsatornázás m szaki ellen rzése 4.650.000.- 
Faragó árok helyreállítása 1.000.000.- 
Szennyvízcsatorna V. ütem el készítés 1.000.000.- 
Városháza tervezése 5.300.000.- 
Kemping utca iszapcsapda építése 900.000.- 
Római úti támfal felújítása 1.120.000.- 
Szennyvízcsatorna tervezése (V. ütem) 9.576.000.- 
T zoltófecskend  önrésze 7.394.000.- 
Játszótéri játékok pótlása 500.000.- 
Városüzemeltet  Kft. gépbeszerzései 3.500.000.- 
Strandi vizesblokkok b vítése (VN. Kft.) 2.200.000.- 

Városüzemeltet  Kft   39.000.000.- 
Sportegyesület  3.200.000.- 
T zoltó 105 Közalapítvány  25.000.- 
Polgár r Egyesület  320.000.- 
N k a Balatonért Egyesület  100.000.- 
Szent Erzsébet karitász csoport  80.000.- 
Családsegít  Szolgálat támogatása 5.800.000.- 
Háziorvosi Ügyeleti ellátás támogatása 1.700.000.- 
Badacsony Néptáncegyüttes  1.000.000.- 
Darts Egyesület  300.000.- 
RK. Plébánia Hivatal támogatása 100.000.- 
Észak Badacsonyi Hegyközség 70.000.- 
Balatoni Hajózási Rt  500.000.- 
Szoba és Szálláshely Kiadók Egyesülete  30.000.- 
Badacsonyi CÉH Egyesület  4.198.000.- 
Badacsonytomajért Alapítvány  200.000.- 
Kolping Család  50.000.- 
Picikét a Kicsikért Alapítvány  100.000.- 
Vöröskereszt Szervezet  100.000.- 
Nyugdíjas Egyesület  75.000.- 
Összesen:  56.948.000.- 

2008-2009

Badacsony, Móricz Zs. Utca és környéke
közvilágítási hálózat kiépítése 22 millió Ft

Panoráma, Szõlõhegyi és Badacsonyi utcák ivóvíz
ellátásának biztosítása 8 millió Ft

Sportpálya felújítása
5 millió Ft

Keresztury-ház felújítása 7 millió Ft
(Nyelvészeti intézet mûködik benne)

Hõsök kertje felújítása (adományozókkal közösen)
1,2 millió Ft

Sport utca felújítása 13,5 millió Ft

Káptalantóti út szennyvízcsatorna terve



Városháza és Rendõrõrs épült 
220 millió Ft

Óvoda felújítása (nyílászárók cseréje)
11,7 millió Ft (VN Kft.)

Kolumbárium bõvítése
1,5 millió Ft (VN Kft.)

B-tomaji strandi parkoló kialakítása (VN Kft.)
981 ezer Ft

Badacsony ABC parkoló bõvítése (VN Kft.)
1,4 millió Ft

Sportöltözõ felújítása 
6 millió Ft

Egészségház akadálymentesítése
7,8 millió Ft

Egészségház felújítás, parkoló építése, 
eszközbeszerzés 38 millió Ft

Renault Trafic LEY-337 (Városüzemeltetõ Kft.
részére) 4.8 millió Ft

Egyéb örömeink: - ISO minõsítést szerzett a hivatal
- labdarúgó csapatunk NB III-as lettM vel dési ház f téskorszer sítése 1.500.000.- 

Sportpálya felújítása 5.000.000.- 
Herczeg Ferenc út csapadékvíz elvezetése 1.000.000.- 
F  utcai járda tervezése 250.000.- 
Települési szabályozási terv készítése 8.000.000.- 
Házszámtáblák beszerzése 600.000.- 
Szervezetfejlesztés a Polgármesteri hivatalban 21.114.000.- 
Kompetencia alapú oktatás bevezetése az óvodában, iskolában 22.000.000.- 
Defibrillátor beszerzése a strandokra 630.000.- 
Tégladombi d l  tanulmányterv 900.000.- 
Egészségház el tti térburkolás 950.000.- 
Városüzemeltet  beszerzései 3.200.000.- 

Egyéb beruházások:

Szociális ellátórendszert is mûködtettünk: 2008-2009-ben a 4 év alatt összesen
Átmeneti segély: 211 fõnek 10.334.000.- Ft 420 fõnek 17.627.650.- Ft
Közgyógyellátási igazolvány: 88 fõnek biztosítottunk 158 fõnek biztosítottuk
Szemétszállítás: 31.037.501.- Ft-ot fizettünk ki a lakosság helyett
Ifjúságpolitikai Alap: 24 fõ részére  2.326.000.- Ft 49 fõ részére 7.000.000.- Ft támogatást fizettünk ki
Temetési segély: 37 fõ részére  1.716.420.- Ft 56 fõ részére 2.620.400.- Ft támogatást fizettünk ki
Újszülöttek támogatása: 29 családnak  1.460.000.- Ft 41 családnak 2.100.000.- Ft támogatást fizettünk ki
Házi-segítségnyújtás: 248 fõ vette igénybe (ingyenes) 461 fõ vette igénybe (ingyenes)
Szociális étkeztetés: 170 fõ vette igénybe 324 fõ vette igénybe

2010

Városüzemeltetõ Kft. beszerzései



Tatay Sándor Általános Iskola felújítása 
255 millió Ft

Borászati üzemmel gazdagodott a település

Szálloda épül Badacsonyban Önkormányzattól
vásárolt telken

100 éves az Észak-Balatoni vasútvonal A kistérségtõl mikrobuszt kaptunk Elkészült az Alsó-bazársor terve

Nívós kiállításokat szerveztünk az Egry József
Emlékmúzeumban

Köszöntöttük a 18 éveseket A lengyel testvértelepülés Czempin 
küldöttségének látogatása

Az ösztöndíjasainkkal is találkoztunk

Megünnepeltük Tatay Sándor 
születésének 100. évfordulóját

Üzemeltettük a Badacsonyörsi fürdõhelyet

Tisztelt Választópolgárok!
Összesítésünk természetesen nem teljes körû. Nem beszéltünk az intézményeink mûködésérõl, sikereirõl, a kulturális-, a mûvészeti élet sikereirõl. Csak

felvillantani igyekeztük, milyen szerteágazó és sokrétû az önkormányzat munkája. Sokfelé kell figyelni, támogatni, emellett fejleszteni is szükséges.

Képviselõ-testületünk a legjobb szándékkal igyekezett a feladatát végezni. Reméljük, hogy tevékenységünkkel sokaknak sikerült örömet szerezni, bizton-

ságot adni. Köszönjük a támogatásukat, a bizalmukat! Mindannyiuknak jó egészséget, Badacsonytomajnak további sikereket kívánunk!

BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVáárrooss  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee

További pillanatképek városunk életébõl...



A szombati rossz idõ sem tudta elrontani a szeptember
11-12-én megrendezett Badacsonyi Szüretre érkezõk
örömét, amely évek óta a régió leglátványosabb õszi ren-
dezvénye, az idegenforgalmi szezon méltó zárása.

Szombaton reggel a hagyományos horgászversennyel
megkezdõdött a kétnapos program. A legnagyobb halat
Kondor János fogta, viszont az elsõ helyet az ugyancsak
badacsonytomaji Szabó Erika szerezte meg. Délután a
szakadó esõ ellenére is lejátszotta labdarúgó mérkõzését a
Magyar Média Válogatott és a Badacsonytomaji Öregfiúk
csapata. 

A szõlész-borász társadalom képviselõi a Badacsonyi
bort fogalommá tévõ elõdeikre emlékeztek az egykori
Ramasetter-Ibos háznál, ahol dr. Májer János igazgató
köszöntötte a megjelenteket. Volmuth Péter tördemici
polgármester beszédében a hegy történelmével kapcso-
latos kutatásainak eredményeit ismertette, az ide kötõdõ
hírességek felderített kapcsolatait boncolgatva. A mûsor-
ban másfél évszázada nem hallott dallamokat szólaltatott
meg a Krúdy Gimnázium tanáraiból álló kama-
razenekar. Az Ibos család, a boros szakma-, valamint az
önkormányzat képviselõi elhelyezték koszorúikat az
emléktáblánál, majd a szõlészek emlékoszlopánál Szabó
István mondott az esõ miatt rövidre fogott beszédet.
Hetedik éve emlékezünk itt elõdeinkre, egyfajta szá-
madás ez, ahol megosztjuk egymással bánatunkat,
örömünket - mondta a Badacsony Hegyközség elnöke -
fõhajtás nagyjaink elõtt, jelképes koccintás õseinkkel.
Embertársainknak egynéhány gyermek adatik életében, a
borásznak viszont minden szüret az újjászületés, az
újbor ígéretét hozza. Ezt a szeretettel ápolt "gyermeket"
tesszük a vendég elé, hogy viszontlássuk örömünket. 

A mólófejnél felállított fesztiválsátor körül nyolc
borászat, kézmûvesek, kovácsmûhely, különleges ételek
várták a vendégeket a két nap során. A 46. Badacsonyi

Szüret egyik különlegessége volt, hogy Szarka Gyula, a
Ghymes Együttes vezetõje nem csak remek koncertet
adott, hanem kiállító borászként is részt vett a rendez-
vényen. 

A kellemetlen idõ ellenére megtelt a sátor a nyitóün-
nepségre, amelyen részt vettek Czempin, Marcelháza és
Badacsonytomaj önkormányzatainak képviselõi. A
szõlõtermõ vidékek legnagyobb ünnepe a szüret - mond-
ta köszöntõjében Krisztin N. László polgármester -
ilyenkor dõl el az egész éves munka után, mennyi must
kerülhet a hordókba. Erre a jeles eseményre rokonainkat,
barátainkat, ismerõseinket szoktuk meghívni, most is
szeretettel várjuk mindkét napra vendégeinket.

A polgármester köszöntõje után Rajzó Ildikó balett
csoportjának növendékei, majd a NABE énekkara lépett
színpadra, az estet pedig a Fiesta együttes és Aradszky
László mûsora zárta.

A fõ mûsorszám a szüreti felvonulás volt vasárnap, a
menetben elõször vett részt Mátyás király (Helyei László
színmûvész) és díszes udvartartása.

A közel másfél kilométeres menet, az ország leghosz-
szabb szüreti felvonulása a 71-es fõút Badacsonytomaj és
Badacsony közötti szakaszán zajlott, a 48 bejegyzett
indulóhoz idõközben még többen csatlakoztak. A hagyo-
mányos ökrös-fogat mellett húsz lovaskocsival vonultak
fel a helyi és a környékbeli települések képviselõi, hét
néptánc együttes több csoporttal képviseltette magát, de a
forgatagot igazán látványossá a légionáriusok, a magyar-
országi borrendek, a tûzfúvók, kopjások, huszárok és
zászlóforgatók tették.

Badacsonyban a díszes ruhákba öltözött képviselõk,
borlovagrendek, vendégek gyûrûjében Krisztin N. László
polgármester jelképesen átvette a szõlõharangot, majd a
szüreti gálával folytatódott a mûsor, amelyben újra fel-
léptek a felvonuló táncegyüttesek.                                KKyy

Badacsonyi Szüret 2010
– Az itt élõk legnagyobb ünnepe –

Öt éves a Szín-Vonal
A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény, az Egry József Emlékmúzeumban
szeptember 15-én megnyitott kiállítással teszi emlé-
kezetessé létrejöttének ötödik évfordulóját.

A kezdetektõl fogva támogattuk a mûvészeti oktatás
bevezetését - mondta köszöntõjében Krisztin N. László
polgármester - hiszen a lehetõ legtöbb lehetõséget sze-
rettünk volna biztosítani a gyerekeknek tehetségük
kibontakoztatására. Az iskolai háttér fokozatosan
javult, s a szülõk is örömmel csatlakoztak a program-
hoz, sokan vették igénybe a különleges szolgáltatást. A
változó létszám, a csökkenõ normatív támogatás elle-
nére az iskola hírneve növekedett, ma már térségi szin-
ten tevékenykednek. Hosszú, kitartó munkával lehet
csak sikert elérni és ehhez a szülõk, nevelõk állandó tá-
mogatására van szükség. Semmilyen nehézség ne tán-
torítson el bennetek attól a lehetõségtõl - mondta a pol-
gármester a gyerekeknek -, hogy ilyen szép alkotásokat
készíthessetek, hogy örömetek leljétek a munkában.

Ismeretet szerezni, tanulni sokféle képen lehet -
mondta beszédében Baranyai Zoltánné igazgató - lehet
könyvbõl, filmbõl, de lehet a körülöttünk levõ termé-
szetbõl is meditatív, alkotó módon. Ha valamit szemé-
lyes tapasztalás, egyéni rácsodálkozás, gyönyörködés,
alkotó tevékenység útján ismerhetünk meg, az a tudá-
sunk tartós lesz, mert személyes élményen, a szem, a
kéz, az értelem és érzelem együttesének aktivizálásával
jön létre. Nem véletlenül választottuk öt éves évfor-
dulónk tiszteletére megrendezett kamara-kiállításunk
címéül azt, hogy "Tisztelgés Egry József elõtt".

Szeretnénk ugyanis, ha diákjaink mélyebben megis-
mernék lakóhelyük szépségét, ha példa lenne számukra
a kitartó elkötelezett munka, a szép, a harmónia és a
mûvészet igénye, ha tudnák értékelni azt, ami adatott,
ha boldogok, elégedettek lennének. Ha óvnák környe-
zetüket, ha gazdagítanák azt saját szívbõl jövõ alkotá-
saikkal. Szeretném, ha átéreznék az alábbi Egry gondo-
latokat: "Ünnepi ruhát veszek a lelkemre, ha festek.
Ünnepi ruhám világos, tiszta, derûs. Ha magamra
öltöm, általa nagyszerû kapcsolatba kerülök az örök és
egyedülálló élettel. Aki pedig az élettel, a nagybetûs
Élettel kapcsolatba kerül, nem tehet másként, minthogy
ujjong és mámoros, mert megadatott neki az a csoda,
hogy élhet, hogy láthatja a reggelt, a párás Balatont,
hogy láthatja az õszt és a tavaszt, és érezheti, hogy
milyen nagy és végtelen az élet jósága…."  

Az intézmény az elmúlt öt év során nagyon sok lap-
pangó tehetséget tárt fel, nagyon sok tanuló számára
biztosította alkotó képességeinek, kreativitásának
kibontakoztatását, nagyon sok tanulót juttatott olyan
örömforráshoz, amely megnövelte teljesítõképességét.

Jelen kamara-kiállítás anyagát úgy állítottuk össze,
hogy kapcsolódjon Egry József mûvészetéhez, hogy
emlékezzünk a kezdetekre is, a ma már egyetemen,
fõiskolán tanuló régi diákjainkra: Bognár Ramónára,
Varga Zsanettre, Kiss Daniellára, hogy felsorakoztassuk
a jelen tehetségeit, hogy bemutassuk 6 éves kortól 14
éves korig a tehetségígéretek teljesítményeit. Most elsõ-
sorban azok kaptak lehetõséget arra, hogy Egry József-
fel egy légtérben kiállíthassák mûveiket, akik a Közok-
tatási Közalapítvány által támogatott "Egry József
Tehetséggondozó Mûhely"-ben is alkottak.

Kedves Gyerekek, további eredményes munkát
kívánok nektek, és sok-sok örömet kívánok az alkotó
tevékenységben. Nagyon köszönjük munkátokat! Mi
felnõttek boldogok vagyunk ettõl a szép kiállítástól. 

BBaarraannyyaaiinnéé--KKyy

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár 

Fotó: Kalmár 


