
Badacsonytomaj Város Önkormányzata nehéz
helyzetbe került az elmúlt idõszak beruházásai miatt,
mert ezek után az Áfa-t jóval elõbb be kell fizetnie, mint
azt visszakaphatná az államtól, számláján mindössze
másfél millió forint maradt. 

Hiába várható közel százmillió forint a kintlévõségek-
bõl, azok beérkezéséig az intézmények mûködését
folyamatosan biztosítani kell. A gond megoldása érdeké-
ben Krisztin N. László polgármester rendkívüli Képvi-
selõ-testületi ülést hívott össze január 14-re, melyen - a
folyószámlát vezetõ bank kedvezõ ajánlata alapján -
szerette volna a rendelkezésre álló hitelkeretet 30-ról 70
millió forintra emelni. A keret bõvítése és fenntartása nem
jár külön költséggel, csak a felvett hitel kamatait kell
fizetni. A Képviselõ-testület nem támogatta az áthidaló
kölcsön lehetõségének megteremtését mindaddig, amíg
nem jutott hozzá e témában a számára elfogadható rész-
letességû és mennyiségû adathoz. A likviditás biztosítása
érdekében viszont a polgármester január 17-én a megis-
mételtette a napirend tárgyalását, amelyen hosszas és
kimerítõ elemzés után a hitelkeret bõvítése mellett dön-
töttek a képviselõk. Az önkormányzat életében minden
évkezdet nehéz, mert a bevételek még nem, de a kiadások
már jelentkeznek - mondta az ülés végén a polgármester
- az elmúlt évtizedek során minden évben élt az önkor-
mányzat az áthidaló kölcsön igénybevételével, minden
probléma nélkül. KKyy

Az adventi várakozás idõszakában sok lehetõséget talál-
hattak Badacsonytomajon mindazok, akik igyekeztek
méltóképpen felkészülni a karácsonyi ünnepekre.

A plébániatemplomban a szentmisék mellett hétrõl-
hétre újabb koncertekben, elõadásokban gyönyörködhet-
tek az érdeklõdõk: a Szombathelyi Erkel Kamarakórus
után a Tapolcai Kamara Kórus következett. A Tatay Álta-
lános Iskola zenei tagozatos diákjai a harmadik héten mu-
tatták be tudásukat az összegyûlteknek, végül a Nõk a Ba-
latonért Egyesület tagjainak kórusa énekelte be magát a
szívünkbe. A karácsonyt megelõzõ december 18-i hétvé-
gén - az igazi téli idõjárás mellett - a templom elõtti téren
is színvonalas mûsor, közös karácsonyfa díszítés, aján-
dékvásárlási lehetõség várta a megjelenteket. 

Az adventi koszorú elsõ gyertyáját a hit, másodikat a
remény, harmadikat az öröm, negyediket pedig a szeretet
jegyében gyújtottuk meg - mondta Rajzó Ildikó képviselõ
ünnepi köszöntõjében - ma mind a négy ég. Fényesen ra-
gyogva tör utat a sötétségben, segíti tájékozódásunkat. 

De nem csak a látható fény képes utat mutatni. Éppen
erre képes a hit és a remény is. Nem láthatók bár, de nél-
külük elképzelhetetlen az elõrehaladás.  Életünk útján, ha
tudunk hinni, remélni és szeretni, nem félelem, hanem
öröm tölti majd el szívünket, amikor a Nagy Fényhez el-
érkezünk. A természet megújulása és Advent erre is emlé-
keztet. Hiszen a szó jelentése - eljövetel. Az Úr eljövetele.
Az Õ közeledtét jelöli a fény, az egyre erõsödõ fény. Erre
emlékeztetnek a koszorú gyertyái, ahogyan hétrõl hétre
ragyogóbb tüzet árasztanak.

Ne feledjük, hogy minden napunk ajándék, az Advent
pedig különleges örömünnep. Ezzel is közelebb kerültünk
ahhoz a Naphoz, amikor Nekünk jön majd el az Úr. Addig
is hitet, reményt, szeretetet és sok - sok örömet kívánok min-
denkinek útravalóul - mondta végül Rajzó Ildikó képviselõ.

Az ünnepi köszöntõ után a Járdányi Pál Zeneiskola Ka-
marazenekarának koncertje következett, ami a mínusz tíz-
fokos hidegben komoly teljesítmény volt. A civil szerve-
zetek standjain szerencsére bõven mérték a forralt bort, a te-
át, a sült gesztenyét, a szervezõk emellett gázfûtésrõl is gon-
doskodtak, melyektõl további enyhet lehetett remélni. KKyy

Az Adventi és Idõsek Karácsonya rendezvényen támoga-
tóink voltak: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület,
Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület, Badacsonytomaj
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság, Badacsonytomaj
Város Önkormányzata, Badacsonytomaj VN. Kft., Bolf
Sándor, Borbély Családi Pincészet, Domaine Edegger
Borászat, Folly Gyula, Gelencsér Tamás, Hornyák Pék-
ség, Istvándy Pincészet, Kolping Család Egyesület, Menü
Bt., Nagy Géza, Nagy István, Nagy Miklós, 

Nõk a Balatonért Egyesület, Nyugdíjas Egyesület,
Olvasókör, Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda, Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj, Szent
Erzsébet Karitasz Csoport, Tatay Sándor Közös
Fenntartású Általános Iskola, Teke Jenõ Ferenc-Pékség,
TotalClean Mosoda és Ruhatisztító, Varga Pincészet.

A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár nevében
minden támogatónak köszönöm az Adventi és Idõsek
Karácsonya rendezvényen nyújtott segítséget.
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Városunkban több mint ötszáz olyan lakos él, aki be-
töltötte a 65. életévét, õket köszöntötte a település apraja-
nagyja azzal a kétórás mûsorral, melyet a Mûvelõdési
Házban december 19-én megtartott ünnepségen adtak
elõ.

Ez a gyönyörû nap alkalmas arra, hogy megköszönjük
mindazt a gondoskodást, mindazt a jót és azt a
mérhetetlen szeretetet, - mondta Kiss Ildikó köszön-
tõjében - amit egész éven át szüleinktõl, nagyszüleinktõl,
dédszüleinktõl kapunk. „Az emberi szív szeretetbõl áll
össze, adjunk ma egy darabot másoknak belõle, ne félj,
hogy elfogy, hisz neked is adnak, ezért van értelme e
gyönyörû napnak. Adjunk belõle bátran, így lesz szép az
álom, legyen önöknek meseszép e csodás karácsony.” A
rövid felvezetést követõen, a Tatay Általános Iskola végzõs
diákjai megkezdték a mûsort, bemutatták keringõjüket,
amelyet Fekete Lajostól tanultak. 

Folytatás a 5. oldalon...

Idõsek Karácsonya

Viharos 
jegyzõválasztás

Badacsonytomaj városának 2010. november 1-tõl nincs
jegyzõje, a jogszabályoknak megfelelõen munkáját -
megbízás alapján - Marton Istvánné aljegyzõ végzi. 

A Képviselõ-testület a polgármesteri hivatal vezetõi ál-
lására pályázatot írt ki, amelyre egy tucatnyian jelent-
keztek, a kiírásnak nyolcan, a bírálók elvárásainak pedig
csak ketten feleltek meg.  Közülük december 9-én többsé-
gi szavazással - a jelenleg is jegyzõként dolgozó - dr.
Weller Jakus Tamást választották meg településünk jegy-
zõjének.

Krisztin N. László polgármester nem fogadta el a Kép-
viselõ-testület döntését azzal az indokkal, hogy a - pályá-
zati kiírásban szereplõ - hathónapnyi próbaidõ ebben az
esetben nem érvényesíthetõ, mert közös megegyezéssel,
áthelyezéssel kerülne Badacsonytomajra az új vezetõ.
Ennek a többivel egyenrangú feltételnek a teljesülése -
mint megfogalmazta - nem bizalmatlanság kérdése, ha-
nem az életben számos példa okán kötelezõ óvatosság,
hiszen mindenki számára ismeretlen emberrõl van szó.
Aggályosnak tartotta azt is, hogy a pályázó csak meghall-
gatása során mondta el, hogy megválasztása esetén
milyen feltételeknek kell teljesülniük, nem mutatta be a
közös megegyezéssel történõ áthelyezésrõl szóló nyilat-
kozatot. 

Folytatás a 2. oldalon...

Borotvaélen

Advent idején

Ötvenmillió 
idegenforgalomra

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület (BCTE)
elnöksége az elmúlt hónapban sajtótájékoztató kereté-
ben ismertette a médiával, hogy 48 348 510 forint ösz-
szegû vissza nem térítendõ támogatást nyert el a Közép-
dunántúli Operatív Program „Helyi Turisztikai Deszti-
náció Menedzsment Szervezetek támogatása” pályázat
keretében „A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület,
mint balatoni turisztikai desztináció menedzsment szer-
vezet fejlesztése” címû projekt megvalósítására. 

A 2007 tavasza óta mûködõ TDM szervezet megala-
kulása Badacsonytomaj Város Önkormányzata és az elõd
szervezet együttmûködésével valósulhatott meg, - mond-
ta Nagy Miklós elnök bevezetõjében - jelenleg még há-
rom önkormányzat: Badacsonytördemic, Szigliget, Ábra-
hámhegy tagja a 170 tagot számláló Egyesületnek. 

Folytatás az 4. oldalon...

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár



A Képviselõ-testület mindezek tudatában 4:3 arányban
döntött személyérõl. (A vonatkozó jogszabályok szerint a
jegyzõ kinevezése esetén kötelezõ legkevesebb három hónap
próbaidõt kikötni. Ez nem vonatkozik viszont arra az esetre,
ha jegyzõi jogviszonyban áll és egy másik jegyzõi állást nyer
el, s közszolgálati jogviszonya közös megegyezéssel ennek
okán szûnik meg.) A polgármester véleménye szerint a
próbaidõ elmaradása miatt az önkormányzatot jelentõs
károk érhetik, ezért a téma újratárgyalására kötelezte a
testületet.

Rajzó Ildikó képviselõ viszont nem értett egyet Krisztin N.
László polgármester fenntartásaival, utánjárása nyomán
egyes képviselõk a polgármester és a hivatal eljárását
törvénytelennek tartották. Véleményük szerint a vonatkozó
törvényben (1990. évi LXV. Trv. 35. § (3)) elõírt három
napon belül az újra tárgyalásról nem kaptak írásbeli
értesítést, az ötödik napon is csak szóban. Ezért Rajzó Ildikó,
dr. Magó Ágnes, Simonné Visi Erzsébet, Forintos Ervin
Gyula képviselõk december 16-án levélben fordultak
Krisztin N. László polgármesterhez, hogy a testület által
december 9-én megválasztott jegyzõt haladéktalanul
nevezze ki. Levelükben a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium állásfoglalására hivatkoztak, jogszerûtlennek
ítélve az újabb tárgyalást a jegyzõválasztással kapcsolatban.

A december 21-én megtartott rendkívüli Képviselõ-
testületi ülésen - a korábban már nyilvánosan is megfogal-
mazott fenntartásai miatt - a polgármester mindezek ellenére
szerette volna újratárgyaltatni az ügyet. A szokásoktól
eltérõen - civil kezdeményezésre - a Badacsony Televízió
felvételrõl közvetítette a település életét jelentõsen befolyá-
soló eseményt. A pénzügyi bizottság megtárgyalta az ügyet és
a korábban meghozott határozat mellett állt ki, a testület vi-
szont azzal, hogy nem fogadta el a napirendet - egyébként a
Közigazgatási Hivatal javaslatára - életben tartotta december
9-i döntését. Krisztin N. László polgármester hozzáfûzte,
hogy olyan helyzetet teremtett ezzel a testület, amely tovább-
ra sem kívánatos a település számára. Rajzó Ildikó képviselõ
- mint a december 16-i levél kezdeményezõje - elmondta
lapunknak, hogy ebben a kérdésben minden érintettnek vál-
lalnia kell bizonyos kockázatot, de a legfõbb szempont a
törvényesség mindenkori betartása, betartatása és a település,
valamint a lakosság érdeke kell, hogy legyen. 

KKyy
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A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8.00-12.00-ig 12.30-15.30 óráig; Szerda: 8.00-12.00-
ig 12.30-15.30 óráig; Péntek: 8.00-12.00 óráig 
Kedd, csütörtök zárt nap. 
Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289
Fogadóórák: Telefononos bejelentkezés a 87/571-
270-es telefonszámon.
Krisztin N. László polgármester
Minden hónap elsõ kedd: 10.00-12.00-ig

Csanádi Csanád alpolgármester
Minden hónap harmadik kedd: 10.00-12.00-ig

Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György 
Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: +36-87/471-123; hétfõ,
szerda, csütörtök, péntek: 8.00-12.00 óráig; kedd: 14.00-
16.00 óráig. Sürgõs esetben hétköznap 8.00-16.00-ig
hívható Dr. Scheller György Tel.: +36-30/9019-869.
Hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-ig és
hétvégén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: +36-
87/411- 070-es telefonszámon
Fogszakorvos: 
Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán
Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: +36-87/471-689;
Hétfõ, szerda: 12-18 óráig; kedd, csütörtök, péntek: 8-
13 óráig. Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet:
Veszprém szakrendelõ (Halle u.5/D)
Gyermekorvosi betegrendelés-tanácsadás: 
Rendel: Dr. Sellyei Ferenc 
B.tomaj, Kert u. 32.  Tel.: +36-87/471-282
Betegrendelés: Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig 

Kedd, csütörtök: 13-16-ig 
központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: +36-87/411-655

Védõnõi szolgálat:
Helyettes védõnõ: Zsifkovics Szilvia, tel.: 06-70/202-85-84
Hétfõnként babalátogatási nap 8.00-11.00
Tanácsadás: csütörtök 8.00-11.00  
Gyermekjóléti Szolgálat:
Helye: B.tomaji Általános Iskola
Ideje: minden csütörtök 8.00-08.30-ig
Családsegítõ Szolgálat:
Helye: B.tomaj Általános Iskola
Ideje: minden csütörtök 8.30-9.30
Családgondozó: Jámbor Szilvia, tel.: 06-30/378-15-67
Griff Gyógyszertár:
B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: +36-87/471-012 
Hétfõ-szerda-péntek: 7.30-11.10-ig,12.50-17.00-ig
Kedd-csütörtök: 7.30-12.00-ig,12.30-17.00-ig
Szombat: 8.00-10.00 óráig 
Zárás után ügyelet: Tapolcán 
Hatósági állatorvos
Dr. Vecsera Ervin +36-87/321-772, +36-30/9736-419
Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44. 
Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig 
16.30-19.00, szombat 8.00-10.00-ig
Tûzoltóság: Fõ utca 58., +36-87/471-539
Rendõrség: +36-87/464-250; +36-87/412-322
Pintér György körzeti megbízott: +36-30/5710-944
Polgárõrség: (Arany György ügyvezetõ elnök) 
Tel.: +36-30/2717-552
Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: +36-87/471-739
Badacsonytomaj VN KFT.: 
Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27.
Tel.: +36-87/571-048; Fax: +36-87/571-057;
e-mail: telepulesuzbtomaj@axelero.hu
Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig
Kábeltelevízió hibabejelentés: 
ElektroV szervíz: Tel.: +36-87/472-104
Tourinform Iroda:
Tel/fax: +36-87/531-013, +36-87/431-046
Badacsony, Park u. 14. 
Nyitva: hétfõtõl-péntekig 9-15 óráig
Városi Könyvtár: Tel.: +36-87/471-208; Fõ u. 19.
E-mail: konyvtar@btomajkonyvt.axelero.net
A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: 10-18 óráig, szerda: 10-
18 óráig, péntek: 10-18 óráig, szombat: 9-13 óráig.
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Városi Közösségi Ház: Tel.: +36-87/571-115, Fax: 571-116 
E-mail: muvkozpont@badacsonyt.axelero.net
Kedd-Péntek: 8.00 - 18.00; Szombat: 13.00 - 19.00;
Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap
Az intézmény nyitva tartása programfüggõ!

Egry József Emlékmúzeum, Tájház: zárva

Badacsonytomaj Önkormányzat lapja.
Honlap: www.badacsonytomaj.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

Az újság a település honlapján is olvasható!

BADACSONY
Helyi közéleti lap

Következõ lapzárta: 2011. február 8.
A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

Következõ ülés napirendje 2011. évi munkaterv alapján
(tervezett idõpont február 4. péntek 8.00 óra):
- Az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségve-

tési tervezete
- A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. évi

kulturális rendezvénytervének elfogadása 
- A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár terem és

eszközbérlet díjainak módosítása
- Kulturális koncepció tervezete
- Kitüntetési rendeletek felülvizsgálata
- Az Önkormányzat tulajdonában lévõ erdõk kezelésére

javaslat
- Tájékoztató a Szénégetõ dûlõi projekt állásáról
- Pályázatokról tájékoztató
- Badacsonytomaj VN Kft. 2011. évi üzleti terve (Tag-

gyûlés)
- Horgászati lehetõségek megteremtésérõl tájékoztató
- Az állattartási és környezetvédelmi rendelet felülvizsgálata

Képviselõ-testületi ülés

Hó eltakarítási útvo-
nalak Badacsonytomaj

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

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

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

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

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

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

Nyár u., Õsz u., Muskotály u., Csabagyöngye u., Pauler Á.
út, Zalai köz, Szürkebarát u., Vincellér u., Herczegh F. út,
Hamvas Béla u., Helbeck út, Harsona köz, Kápolna u.,
Pöltemberg u., Napsugár u., Rózsa köz, Hableány étterem
mögötti rész, Szent Anna kápolna útja, Badacsony
parkolók

Badacsonytomaj VN KFT. 06-30/424-6148
Hótolási útvonalak:
Alsó kolónia, Magyar u., Ady u., Nagyköz u., Nagykör

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

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

keresztezõdések
Az utakon költséghatékonysági okból a hóeltakarítást

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

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

BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVNN  KKFFTT..

Meghívó
közmeghallgatásra

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-testü-
lete 2011. február 15-én (kedden) 18.00 órakor közmeg-
hallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye: Egry József Mûvelõdési Ház,
Badacsonytomaj

A közmeghallgatás napirendje:
1. Tájház további mûködtetése
2. Mûvelõdési Ház további mûködtetése
3. A szemétszállítással kapcsolatos tárgyalásokról tájékoz-
tatás

Kérem, hogy a közmeghallgatáson részt venni
szíveskedjenek.

A közmeghallgatást a Badacsony TV egyenes adásban
nem közvetíti. 

KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr

Folytatás a 1. oldalról...

Viharos jegyzõválasztás



A szemét-ügy kapcsán elérkeztünk a 24. órához.  A TETT
Fórum egy éve foglalkozik a szemétszállítási díjakkal. Már
eddig is magasra csaptak az indulatok, de most indulatok-
tól mentesen kell dönteni és ez a döntés kihatással lesz
életünkre és pénztárcánkra 2030-ig.

A polgármester úr 2005. november 20-án sajnos aláírta az
Észak-Balatoni Szilárdhulladék-kezelõ Konzorcium
Alapító Okiratát.  Hogy miért sajnos, az akkor még nem volt
látható, hiszen 217-bõl 158 település polgármestere aláírta. A
29 millió Euró pályázati pénzre és a tagönkormányzatok
többmilliárdos befizetésére alapozott projekt a „Tiszta
Európa Program” részeként megvalósulni látszott anélkül,
hogy nehéz anyagi helyzetbe hozta volna a lakosságot.
Legalábbis a Konzorcium vezetõi ezt kommunikálták. 

Több lefutott kör után Veszprém MJV Szentgálra jelölte ki
a hulladéklerakót, méghozzá úgy, hogy a bakonyi település
ez irányú alkalmasságát Veszprém akkori vezetése utólag
megkísérelte egy környezetvédelmi határozattal igazolni.  Ez
ellen Szentgál nem tiltakozott, erre jó oka volt, de három
további érintett település - Csehbánya, Városlõd és Herend -
apraja-nagyja önkormányzatuk vezetésével felléptek a
határozat ellen.  A per megindulásakor 2004-ben az a
fenyegetés hangzott el, ha megalapozatlan volt a „támadás”
környezetvédelmi szempontból, a renitens településekkel

szemben kártérítési igénnyel fognak fellépni.
Ez a bírósági eljárás húzódott el idáig, múlt hónap 15-én

már minden érintett számára kézbesítették a Fejér-megyei
Bíróság ítéletét. Megszületett tehát az ítélet, mely 11 helyen
mutat rá, hogy alkalmatlan helyszínen erõszakkal akartak
hulladéklerakót létesíteni. 

A szentgáli hulladéklerakó úgynevezett környezetvédelmi
alkalmasságát, mint érvet használták fel abban a perben,
amelyben az volt a kérdés, hogy drágán vett-e Veszprém 50
millió forintért birkalegelõt. A teljes felmerült költség több
mint 280 millió forint, hiszen ehhez jött a beruházás
elõkészítése, a tervek módosítása, egy csomó szakértõknek
kifizetett díj, a propagandára fordított jelentõs összeg, a
járulékos költségek, meg a Szentgálnak kifizetett 63 milliós
„jutalom”. 

(Talán ez az utóbbi egyedül nem veszett kárba, mert ebbõl
a pénzbõl Szentgálon iskola épült, az egy teljesen más
kérdés, hogy mi köze van az érintett 158 településnek
Szentgál iskolabõvítéséhez?)

Veszprém ezt a többletköltséget terhelte át (valóban
átháríthatta?), a Konzorciumra, mivel, hogy eljárása végsõ
soron az érintett 158 település érdekét szolgálta (valóban
szolgálta?). 

Valóban ez volt 158 település együttes érdeke?
Valóban erre szegõdött-szerzõdött 158 település?
Valóban „gúzsba kötve” kell táncolni ennek a 158

településnek?
Valóban átháríthatók voltak ezek a költségek?
Hogy hat ki mindez arra a szemétdíjra, amit majd emiatt

fizetni kell, s fizetni kellett a településeknek már ez idáig? És
akkor még csak Szentgálnál tartunk. Itt a projekt válságba
került, válságmenedzsmentet jelöltek ki és új projekt-
felelõsöket kerestek. Ezután visszakényszerültek
Királyszentistvánra. Itt következett egy lényegesen drágább
beruházás, melynek plusz költségeit a Konzorcium szintén
áthárítja a lakosságra. A továbbiakban hiány támadt a
Kohéziós Alapban, és a korábban bekalkulált szállító jár-
mûvekre már nem maradt pénz. Tehát - hitelt kell felvenni,
amelynek fedezetéül a lakossági befizetések szolgálnak.
Hogy majd az általunk megvásárolt jármûvekkel zsákmá-
nyolhassanak ki bennünket. A korábban beígért mérhetõ
alapú számlázást pedig költségigénye miatt a Társulási
Tanács díjpolitikájában már nem javasolja. A 2010 májustól
szeptemberig tervezett próbaüzem pedig a mai napig nem
indult el. 

Eközben a nyomás fokozódott, mind a tagönkormányza-
tokra, mind a lakosságra zúdított fenyegetésekben.
Emlékeznek az egy évvel ezelõtti közmeghallgatásra, ahol a
most is jelen lévõ Czaun János, a Konzorcium elnöke ezen a
helyen elmondta, hogy a kilépni szándékozóknak kártalaní-
tani kell a többi 157 települést, hogy micsoda büntetésre
számíthatnak és 5 évig nem pályázhatnak az Európai
Unióban. Ez már kezdett hasonlítani arra a korábbi stílusra,
amellyel megfenyegették a „renitens településeket” kártérítési
igényükkel. A fenyegetõzés a mindennapi retorika része lett. 

Természetesen sokakban felmerült a kilépés kérdése:
akarhatja-e valaki, hogy a monopolhelyzetben lévõ villany,
gáz és vízszolgáltatók után a szemétszállítás is monopol-
helyzetbe kerüljön?  Kívánhatja-e valaki, hogy a magukat
bebetonozni szándékozó szolgáltatók profitéhségének
legyünk kiszolgáltatva 2030-ig? 

Két költõi kérdés: vásárolhat-e Badacsonytomaj város a
VN Kft-nek egy nagyobb és egy kisebb kukásautót, hogy a
magunk lábára álljunk? Tehetünk-e kísérletet arra, hogy le-
cseréljük a Remondis-t olyan szolgáltatóra, amely a jelenlegi
szemétdíj feléért elszállítja a szemetet az EU-által nem-
régiben tíz évre engedélyezett lerakójába? A költõi kérdésre
tudjuk a választ is: Nem. Azért nem, mert a VN Kft-nek
nincs jogosítványa hulladékkezelésre. Ha lenne is - most
borítékolom, hogy soha nem nyerne pályázatot a tapolcai
Remondis, a füredi Probio, a veszprémi VKSz, a pápai
Közszolg Kft, stb. mellett. A Remondist pedig lecserélhetjük,
de a Konzorcium e szolgáltatási területérõl bármilyen más
szolgáltató által is csak Királyszentistvánra kerülhetne a
szemetünk.

Tessék mondani, érdekel itt valakit a versenyjog? Vagy az
1996 évi LVII. tv, a Versenytörvény? Amely a gazdasági ver-
seny védelmét, a fogyasztók megkárosításának megakadá-
lyozásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza? Számít itt
valakinek a piacgazdaság alapját képezõ gazdasági verseny
megõrzése?

Vagy ismerik az 1990 évi LXXXVI. tv-t a tisztességtelen
piaci magatartás tilalmáról? Tudják mi a Kartelltilalom? A
tisztességtelen verseny tilalma? A fogyasztók megté-
vesztésének tilalma? Az erõfölénnyel visszaélés tilalma?

Tudják-e hogy az EU jogrendszerében hagyományosan a
versenyjog keretén belül tárgyalják a támogatásokra
vonatkozó joganyagot is?

Tavaly ilyenkor Badacsonytomajon stréber diákként egy
azóta leváltott képviselõ testület megszavazta a szemétdíj
47%-os ajánlott emelését. Egy éve fizetjük az 510 Ft-os
ürítési díjat, pedig Királyszentistván még el sem indult. A
késés is nekünk kerül pénzbe, a felvett alkalmazottak, az álló
géppark sokmilliós költségei, stb. Most a Remondis
megküldte jövõ évi árait. Az egy éven keresztül pluszban
befizetett 11 milliónkról nem beszél, illetve annyit mond,
hogy elkülönített számlán tartják. (Szeretnénk azt a számlát
látni) Ezzel szemben 510 Ft-ról önkormányzati számlázás
esetén 605.-Ft-ra, illetve Remondis számlázás esetén 666.-
Ft-ra emelik a 120 literes kuka egyszeri ürítési díját. Ez egy
családban éves szinten 31 458.-, illetve 34 652.-Ft lesz. Most
sem kérdezték, hogy egyetértünk-e, s az elkövetkezendõ
húsz decemberben sem fogják. A 60-80-120 literes kukákkal
azt érik el, hogy az elszállított szemét mennyisége harmadá-
val-felével kevesebb lesz,  anélkül, hogy bevételük
csökkenne. Számoljanak kicsit utána: A Remondis jövõ évre
a 120 literes kuka jelenlegi 510 Ft-os ürítési díját újabb 33%-
al, 666.-Ft-ra emelte.   A 60 literes kukáé pedig nem ennek
fele, azaz 333.-Ft,  hanem 70%-a, vagyis 462.-Ft. A 80 liter a
120-nak 2/3-a. Díja viszont nem 66%, hanem 80%-a a 120
literes kukának, azaz 530.-Ft.  Az árakat pedig nem vitára
bocsájtják, hanem közlik.  Ezt eredményezi a monopol-
helyzet, a piacgazdaság megerõszakolása.

Czaun úr szerint egy kuka 666.- Ft-os ürítési díja a közép-
kategória felsõ részébe tartozik. Elnök úr, rossz hírem van:
Badacsonytomajon jelentõs a munkanélküliség,  lakói
jövedelmi szempontból egyáltalán nem tartoznak a „felsõ-
közép” kategóriához. Azt kérdezte tõlem, csak egyet mond-
jak, milyen költségeket terheltek át a lakosságra? Hát csak
annyit tudok, hogy 2007-ben még 170.-Ft + ÁFA volt egy
kuka ürítése - a mostani 510.-Ft, és a tervezett 666.- Ft-hoz
képest. 

Veszprém MJV elõzõ vezetése a Konzorciummal
együttmûködve olyan körmönfont módon kötötte gúzsba a
megye településeinek nagy részét, hogy ez a lakosság
számára alig követhetõ. Azért jó hírem is van. Véleményem
szerint van kiút ebbõl a csapdahelyzetbõl. Néhány város
vezetése már tudja is. Javaslom, vegyék fel a kapcsolatot
Sümeg polgármesterével Rátosi Ferenccel, aki a minap adott
testületi megbízást Dr. Bõsze Ferenc veszprémi ügyvédnek, s
akik perelni fogják a Konzorciumot. 

Lehetõség továbbá: Önkormányzatunk elsõ lépésben
bízza meg nevezett ügyvédet, és csatlakozzon Sümeg,
Balatonalmádi és még néhány aláírást megtagadó település
keresetéhez.  Második lépésben forduljon a Gazdasági
Versenyhivatalhoz, azon keresztül az Európai Bizottság
Verseny Fõigazgatóságához. Kezdeményezzen tárgyalást a
Remondissal és a Konzorcium Társulási Tanácsával a 2010.
évben lakosság által befizetett 47% többletdíj visszafizetésére. 

Kezdeményezzen megállapodást a Remondissal a VN
Kft-nél elõre megvásárolható, a meglévõ kukákban elhe-
lyezhetõ 60 literes emblémás zsákok használatára. Ez min-
dannyiunk szemétszállítási gondját megoldaná az állandó
lakóktól a nyaralókig. Biztosítaná az elvégzett szolgáltatással
arányos díjfizetést,  megtakaríthatnánk a számlázás, pénzbe-
hajtás, stb. költségeit és a termelt szemét mennyiségének
csökkentésére, szelektálására, a zöldhulladék komposztá-
lására  ösztönözne.

Badacsonytomaj nem hajlandó el nem végzett szolgál-
tatásért fizetni. Ha a szolgáltatónak drága a mérhetõ alapú
számlázás, a vonalkód, a chip, vagy mérleg alkalmazása,  az
egyedüli megoldás arra, hogy ne a levegõ elszállítása után
fizessünk, az elõre megvásárolt szemeteszsák. Ezt sem én
találtam ki, Nyugat-Európában láttam. Csak azt találtam ki,
hogy az egy, vagy kettõ  60 literes emblémás, fizetõs zsákot,
amelynek árában a teljes szemétdíjat megfizettük, tegyük a
meglévõ kukákba, hogy ne szedjék szét az állatok. 

Polgármester úr a Közszolgáltatási Szerzõdést ne írja alá.
Ez esetben számíthat a TETT Fórum teljes
együttmûködésére.  Ha mégis aláírja, ne is tegye le a tollat,
hanem egy füst alatt írja alá lemondását is, mert alkalmatlan
a város vezetésére, hiszen nem lakóinak, hanem kizsák-
mányolóinak érdekét képviseli. Amikor tárgyalásai során azt
hallja, hogy a lakosság nem érett még a zsákos hulladék-
gyûjtõ megoldásra, esetleg a fizetõs zsákokkal való
takarékosság okán környezetet fognak károsítani a szeme-
tükkel, válaszolja azt, hogy a környezettudatos hulladék-
kezelés most sem megoldott. A jövõbeni környe-
zettudatosságra való odafigyelést pedig bízzák
Badacsonytomaj város felnõtt lakóira. 512-ért magam is
kezeskedem.

Köszönöm, hogy meghallgattak…

(A fenti levél Kárpáti Lajos Úr elhangzott hozzászólásainak
általa megküldött összefoglalása. a szerkesztõ)

Gúzsba kötve

Szemét-
szélmalom-harc

Rendkívüli érdeklõdés kísérte Badacsonytomaj Város
Önkormányzat Képviselõ-testületének december 14-én, a
Mûvelõdési Házban megtartott közmeghallgatását, mely-
nek négy napirendi pontja közül mindössze a szemétszál-
lítással kapcsolatosról tárgyaltak négy órán keresztül, de
azt sem sikerült lezárni.

A közmeghallgatás kezdetén Krisztin N. László polgár-
mester megköszönte a Devecser-Kolontár iszapkatasztró-
fában segítséget nyújtók munkáját, az adományokat és az
egyéb felajánlásokat. Külön megköszönte a Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltóság tevékenységét, akik az elsõ pillana-
toktól részt vettek a katasztrófa sújtotta területen a mentés-
ben, védekezésben, melyben két tûzoltó is megsérült. A pol-
gármester ezt követõen részletesen beszámolt az Önkor-
mányzat munkájáról, felhasználva azt a háromnegyed éves
beszámolót, amelyet a képviselõ-testület a december 1-ei
soros ülésen tárgyalt, majd átadta a szót Simonné Visi Erzsé-
bet képviselõnek, felkérve a szemétszállítással kapcsolatos
napirend tárgyalásának levezetésére.

A képviselõ asszony elmondta, hogy 2005-ben az Észak-
Balatoni Térség Regionális Hulladékkezelési Társulási
Tanácshoz 158 település csatlakozott, köztük Badacsony-
tomaj is. Az Európai Unió által is támogatott projekt nem a
tervek szerint valósult meg, nem lesz mérhetõ az elszállított
szemét mennyisége, a Királyszentistvánon megépült hul-
ladéklerakón a mai napig nem kezdõdött meg sem az éles-,
sem a próbaüzem, ennek ellenére egy évvel ezelõtt már
drasztikusan emelkedett a hulladékszállítás díja. Az új
Képviselõ-testület feladata, hogy a lakosságot bevonva,
érdekeiket képviselve megfelelõ döntéseket hozzon - tette
hozzá Simonné Visi Erzsébet képviselõ. A Remondis Kft-
vel, többek között a kizárólagos szemétszállítási jog fenn-
tartása miatt nem írtuk alá még a közszolgáltatási szer-
zõdést a mai napig sem. Ahhoz, hogy a lakosság szemétszál-
lítási díja igazságos legyen, az önkormányzat rendeletét is
módosítani szükséges, a különbözõ edényzetek használatá-
nak lehetõségével. 

A megjelentek közül sokan mondták el véleményüket,
megoldási javaslataikat, Czaun János, az Észak-balatoni
Térség Szilárdhulladék-kezelési Társulási Tanács elnöke és
Kiss Nándor, a Remondis Kft. ügyvezetõ igazgatója pedig
saját elképzeléseiket mondták el. (Kárpáti Lajos, a TETT
Fórum nevében elhangzott, élénk vitát kiváltó hozzászólását
ezen az oldalon Gúzsba kötve címmel olvashatják). Sokan
vetettek fel emellett konkrét kifogásokat, problémákat a szol-
gáltatással, annak hiányosságaival, ellentmondásos gyakor-
latával kapcsolatban, melyekre az illetékesek nem adtak
konkrét választ. 

A közmeghallgatáson megjelent mintegy 160 fõ végül
abban egyetértésre jutott, hogy a zsákos - tehát a valamilyen
módon mérhetõ és ennek arányában fizetendõ - hulladék-
szállítás megvalósítását szorgalmazza tárgyalásai során az
önkormányzat. Legutóbbi információnk szerint még mindig
nincs megegyezés a hulladékszállítás ügyében, ráadásul a
Városüzemeltetõ VN Kft. felmondta vonatkozó szerzõdését
a Remondis Kft-vel és az önkormányzattal egyaránt. KKyy



A Badacsony Régió Önkormányzatai és a BCTE kö-
zött fennálló Együttmûködési Megállapodás alapján a
résztvevõ teljes jogú tag önkormányzatok együttesen vál-
lalják, hogy az egyesület kiszámítható mûködésének biz-
tosítása érdekében a projekt megvalósítás idõtartamára (2
év) és a projekt befejezésétõl számított 5 éven keresztül a
TDM munkaszervezet kötelezõen elõírt minimális éves
szakmai és mûködési forrásainak legalább 65%-t biz-
tosítják, ami 13 millió Forintot jelent éves szinten.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Szigliget és
Badacsonytördemic, valamint Ábrahámhegy Községek
Önkormányzatai és a Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesület az elmúlt bõ három év során közös munkával
példaértékû eredményeket tudott elérni a turizmusfej-
lesztés területén - mondta Nagy Miklós elnök. Ennek a
munkának folytatásaként Egyesületünk megkezdte a
pályázatban elõírt feltételeknek megfelelõen a projekt
megvalósítását. A projekt keretén belül elsõ lépésként
elkészülnek azok a tanulmányok és stratégiák, amelyek a
jövõbeni turisztikai és marketing munka szakmai
irányvonalainak megalapozását jelentik. A Badacsony
Régió TDM szervezet céljai között a desztináció
versenyképesebbé tétele, a vendégforgalom és a pozitív
gazdasági hatások bõvítése, a turizmus szereplõi közötti
információcsere és együttmûködés javítása, komplex tu-
risztikai szolgáltatások kialakítása, ehhez kapcsolódó
marketing megvalósítása, tehát a fenntartható turizmus
helyi rendszerének kialakítása, szakmai és pénzügyi
megerõsítése szerepel.

A projekt elemeit Semsei Sándor részletesen ismertette
a szakma és a sajtó képviselõivel, (melyet a Badacsony
újság novemberi számában ismertettünk).

Nagyon sok mindent kipróbáltunk az elmúlt 15-20 év
során a turizmus fejlesztése érdekében - mondta Krisztin
N. László polgármester - a rendszerbe foglalás, a
mikrorégió turisztikai programjának megalkotása folyik
most. Az önkormányzat és az ágazatban érdekeltek
között már korábban létrejött partneri viszony, jó alapot
adott a régiós szervezet gyors megalakulásához. A rossz
gazdasági körülmények ellenére az önkormányzatok vál-
lalták, hogy anyagilag is jelentõs mértékben támogatják
az egyesületet. Abban bízunk, hogy megfelelõ módon
fognak hasznosulni ezek a forintok. Badacsonytomaj
fejlõdésének egyetlen jelentõs iránya lehet, mégpedig a
turizmus, erre a felismerésre többéves, mindenre kiter-
jedõ kutatás után jutottunk. Az emberek nagy része
ebben keresi megélhetését, a minõség emelkedése viszont
egyes rétegeket kizárhat ebbõl a tevékenységbõl. Ennek
megfelelõ kezelése komoly kihívást jelent a program
során - bár sok továbbképzési lehetõséget is nyújt -, hogy
idõben ösztönözze a szálláshelyek fejlesztésre az érintet-
teket. Az önkormányzatok áldozatvállalása miatt fontos
kérdés, hogy a visszacsatolás mûködjön és az idegenfor-
galmi adóbevételek növekedjenek. Ebben a kérdésben
nem sikerült számottevõ eredményeket elérnie az
egyesületnek. Számunkra fontos, hogy azoknak az
embereknek sikerüljön alternatívát biztosítani, akik jelen-
leg nem részesei a rendszernek - mondta hozzászólásá-
nak befejezéseként Krisztin N. László polgármester.

A sajtótájékoztató végén Galambos László, a Magyar
Nordic Walking Országos Sportszövetség elnöke
ismertette a kulcsprojekttel kapcsolatos elképzeléseit.

KKyy

Bárdos-kupa
Több éve már, hogy iskolánk meghívást kap a tapolcai
Bárdos iskola által szervezett III. korcsoportos leány kézi-
labda-tornára. 

Már hetekkel elõtte nagy izgalommal készültünk és vártuk
a pillanatot, hogy bizonyíthassuk azt a tudást, akaraterõt,
ami bennünk van. A tét nem volt kicsi, hiszen nem hazai pá-
lyán, a rendezvénycsarnokban került sor a bajnokságra. Az
elsõ mérkõzést a Bárdos iskola tanulóival játszottuk, ahol
fölényes gyõzelmet arattunk 8 góllal.  Egy kicsit fellélegezve,
de még nagyobb lelkesedéssel igyekeztünk a továbbiakban is
helyt állni. A Kazinczy és a Batsányi iskola csapatait 3-3 gól-
lal vertük meg, így a biztos gyõzelem tudatában vártuk az
eredményhirdetést. Külön öröm volt számunkra, hogy a mi
csapatunkból került ki a legjobb kapus is. Büszkén vettük át a
kiérdemelt, I. helyezettnek járó gyönyörû serleget és oklevelet. 

Fáradtan ugyan, de örömteli élményekkel tértünk haza. 
KKoovvááccss  JJaannkkaa  77..  oo..  ttaannuullóó

Nemesvitai látogatás
„A Balatoni Civil Háló megerõsítése” elnevezésû projekt
keretében a Badacsony Térségi Civil Kerekasztal tagjai de-
cemberben Nemesvitára látogattak el, eleget téve az ottani
NABE csoport meghívásának.

Megtekintettük az általuk készített Betlehemet, melyrõl az
alábbiakat mondták: „csoportunk legnagyobb büszkesége a
2008. decemberében elkészült szabadtéri Betlehem, melynek
minden figuráját tagjaink saját kezûleg szabták, varrták. Az
alkotást azóta is falunk szeretete veszi körül, az ünnepek
alatt szinte zarándokhellyé vált.” Az egyik leghidegebb
decemberi napon, 16-án érkeztünk Nemesvitára. A buszról
leszállva forralt borral, süteménnyel és pogácsával fogadtak
bennünket vendéglátóink. A téren felállított Betlehem
megtekintése után a közeli templomot csodálhattuk meg.
Innen utunk a romjaiból újjáépített parókia épületében lévõ
kiállításra vezetett, ahol jó példáját láthattuk annak, hogy
mire képes egy kis közösség, ha összefog. A parókia
épületének sajáterõs felújításánál mindenki saját tudását
adta, sokan, sokat dolgoztak azért, hogy az épület szép és
kiállítások megtartására alkalmas legyen. Jó érzés volt a kis
dimbes-dombos faluban sétálni, mert amerre mentünk, min-
denhol karácsonyi dalok szóltak a hangszórókból. A
könyvtár épületében Eke Ferenc polgármester is köszöntötte
a vendégeket. A helybeli gyerekek kis jelenettel készültek,
amit nagy sikerrel adtak elõ.

Az est folyamán sikerült új kapcsolatokat építeni és sok új
ismerõst szerezni.                       DDeeáákk  FFeerreennccnnéé  eellnnöökk,,  BBTTCCKK

A decemberben zajló Diákolimpiai Asztalitenisz versenyt
ismét Badacsonytomaj rendezte.

Krisztin N. László, településünk polgármestere szeretettel
köszöntötte Tapolca város és környezõ településeinek
versenyzõit, felkészítõit és kísérõit. A rossz idõ ellenére is
sokan eljöttek, hogy próbára tegyék tudásukat ezen a népsze-
rû versenyen, a legtöbben Szigligetrõl érkeztek. Izgalmas és
szoros küzdelmeket láthattunk, ahol a továbbjutó IV. korcso-
portban, a fiúk versenyében I. helyen a szigligeti Raposa
Roland, II. helyen Szõke Márk, III. helyen Tölli Ferenc
iskolánk tanulói végeztek.

A lányoknál elsõ helyen Szalai Anna, a II. helyen Ménes
Szófia szigligeti tanulók, a III. helyen badacsonytomaji tanu-
ló, Esztó Brenda végzett. 

Szõke Márk, iskolánk 7. osztályos tanulója indulhat a
továbbjutók között a Megyei Diákolimpiai Versenyen, továb-
bi sikereket és kitartó helytállást kívánunk.

LLaakkaattnnéé  MMóóggoorr  KKaattaalliinn  tteessttnneevveellõõ  ttaannáárr

Ismét Badacsonytomaj

A Szülõi Munkaközösség tagjainak áldozatos munkája
nyomán ismét megrendezték december 4-én a nagy hagyo-
mányokkal rendelkezõ iskolabált, melynek bevételébõl tan-
és sporteszközöket, játékokat vásárolnak, de a gyermekek
táboroztatásának költségeihez is hozzájárulnak.

Nagyon nehéz év van mögöttünk, mert a felújítás miatt két-
szer kellett költöznünk - mondta Csizmarik Béláné igazgató
beszédében - köszönet mindazoknak, akik e nagy munkában segít-
ségünkre voltak és kérjük, hogy továbbra is legyenek támogatóink.

Megváltozott a világ és benne mi is - mondta köszön-
tõjében Krisztin N. László polgármester - nem tudjuk
kizárni azt a médiaszennyet, ami körülvesz bennünket és
eltávolít gyermeket a szülõtõl, embert az embertõl. Gyakran
tapasztalom azt, hogy a szülõket a pedagógusoktól is - holott
az iskola mûködése a szülõi ház nélkül elképzelhetetlen. A
tanköteles kort elérve, már egy sor viselkedési formát, mintát
hoznak magukkal, ezért a családi fészek melegében megta-
nult segítõkészség, tisztelettudás elengedhetetlen a sikeres
pedagógiai munkához. A szülõk és pedagógusok közötti
bizalom tehát alapvetõ követelmény: éppúgy hinni kell a jó
szándékú szülõkben, mint a jó szándékú tanárokban, mert
mindegyik legfontosabb célja a gyermek fejlõdése.  A tanítók-
nak amúgy is kevés eszköz áll rendelkezésére ahhoz, hogy a
nevelési folyamatot irányítsa, de a szülõi ház nélkül mindez
elképzelhetetlen. A bizalom erõsítés egyik formája ez a bál is,
ahol lehetõség nyílik bármilyen téma kötetlen megbeszélé-
sére, az emlékek felelevenítésére.  Hiszek abban - mondta be-
fejezésül Krisztin N. László polgármester - hogy a magas
színvonalú oktatás, a magyar jövõ egyik záloga. Az az iskola,
amelyik megtanít írni-olvasni, számolni, nyelvekre, s ehhez
mindenféle modern informatikai eszközöket felhasznál,
annak emellett nevelnie is kell - meg kell tanulni közösség-
ben viselkedni, tisztelni a másikat.

A köszöntõk után a 7-8. osztályosok bemutatták ke-
ringõjüket a tornateremben, - melyet Fekete Lajostól tanul-
tak - majd a Szülõi Munkaközösség tagjai adták elõ legújabb
koreográfiájukat a lelkes közönségnek. A hajnalig tartó
mulatságon az Böllér Duó együttes húzta a talpalávalót. KKyy

Bál egy nemes célért

Bemutatkozó hangversenyt tartottak a Szent Imre római
katolikus templomban a Tatay Általános Iskola zenét tanu-
ló diákjai december 11-én. Advent harmadik szombatján, a
különleges hangulatú helyen karácsonyi dalokat adtak elõ
- Krisztin N. Lászlóné vezetésével - a zeneiskola keretében
legfeljebb három éve a szolfézs, a hangszeres vagy az
énekkari különórák résztvevõi.

Fotó: Iskola

Fotó: Kalmár

Ötvenmillió 
idegenforgalomra

Folytatás a 1. oldalról...

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák



Szépirodalom:
Cast, P. C.: Az Éjszaka Háza 7.; Lõrincz L. László: A
teaültetvény; Mikszáth Kálmán: A székelyek között;
Popper Péter: Tûnõdések napról napra; Ráth- Végh
István: Az ércmadár; Schlink, Bernhard: A felolvasó;
Schlosberg, Susanne: 1001 éjszaka szex nélkül;
Sundaresan, Indu: A huszadik feleség; Tali Gitta: Jókor
jöttél; Tamási Áron: Bölcsõ és bagoly ; Vadrózsa ága;
Telkes Margit: Botcsinálta történetek; Vekerdy Tamás:
Családom történeteibõl; Zusak,  Markus: A könyvtolvaj.

Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Brezina, Thomas: Hajrá, lányok, még egy gólt!; Cseri
Anita: Anyu segíts, ha testvérkém érkezik! avagy Andris és
a kistestvér; Mándy Iván: Csutak színre lép; Oldfield,
Jenny: Kis boszorkány (Félhold farm; 10.).

Ismeretterjesztõ irodalom:
Maasburg, Leo: Teréz Anya; Heymann, C. David: Bobby
és Jackie; Telegdi Ágnes: Rovarok és pókok, ahogy sosem
láttad õket; Freguson, Penny: Vezetõnek születtél;
Spencer, Bud: Különben dühbe jövök; Vágó István:
Kinyitom a számat; Bencze Ilona: Arány és erény; Magyar
irodalom.

SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn  kköönnyyvvttáárrooss

ÚÚjjéévvii  kköösszzöönnttõõ

Adjon Isten minden szépet,
Szép idõben jó vetést,
Irigyeknek békességet,
Szomorúknak feledést,
Adjon Isten minden jót,
Sarkvidékre hideg telet,
Hazug szájba igaz szót.
Az árváknak jó kenyeret
Hontalannak menedéket,
Fegyvereknek nyugalmat,
Éhezõknek eleséget,
Szelíd szónak hatalmat,
Tollat író kezébe,
Betegeknek egészséget,
Puját asszony ölébe.
Fuldoklóknak reménységet,
Legényeknek feleséget,
Vitorlának jó szelet,
Szegényeknek nyereséget,
Napfénybõl is öleget.
Áfonyát a havasra,
Jó lövést az ordasokra,
Pisztrángot a patakba.
Nyíló ajtót vaskapukra,
Istenhitet a pogánynak,
Vándoroknak fogadót -
Hû szeretõt a leánynak,
Isten adjon minden jót!

Könyvajánló
A Badacsony egykor tûzhányó volt, s a tûzhányó hegy ura

meglátott egyszer egy gyönyörû leányt, szerelmes lett belé, s a
bérc oldaláról leste, csalogatta szerelmét. Hívására meg is jelent
a Hableány és a hegy ura akkor látta, hogy sellõ. A sellõ után a
tóba vetette magát, hogy elérje kedvesét. Így aludt ki a vulkán és
ezért Hableány a neve Badacsonynak. (A Hableány regéje)

A cikk címében szereplõ két régi helynév a hegy déli,
illetve északi oldalán fekvõ kistelepülések - Badacsony és
Köbölkút - környékünkön általánosan ismert, népies elne-
vezése: az elõbbit a 19. század végétõl a 20. század közepéig
használták, az utóbbit pedig a 19. század elejétõl a mai napig
is használják. De hogyan is keletkezett ezeknek a kis
településeknek a második neve?

A mostani Hableány étterem elõdje az országos hírû Hab-
leány Szálloda és Vendéglõ 1890 körül épült és a fenti rege
haltestû vizitündérérõl Hableánynak nevezték el. A Hab-
leány név aztán olyan népszerû lett, hogy átterjedt szinte
mindenre a környéken: a vendéglõhöz tartozó kerthelyiségre
/Hableánykert/, a milleneum tiszteletére telepített ligetre
/Hableánypark/. 1909-ben a Badacsony-Hableány nevet
kapta az új vasúti megálló és a posta, 1910-ben pedig már
Hableánynak titulálták Badacsonynak azt a részét is, ame-
lyet korábban Fürdõtelep néven emlegettek és amely
nagyjából a Balaton part és a mostani Római út, illetve a régi
Hableány Szálló és a Bertényi-villa között terült el. A
Hableány helynév ráadásul belekerült az 1913-as kiadású
Helységnévtárba is!

Az üstökösként feltûnt Hableány név talán az 1920-as -
30-as években ragyogott a legfényesebben: akkor már az
egész badacsonyi fürdõtelep másodlagos neve volt: útleírá-
sok, képeslapok sokasága vitte el hírét, irodalmi alkotások
örökítették meg nevét, de a tomajiak százai is „Hablánba
ruccantak ki” vasárnaponkint.

Hableány fénye a második világháború idején és az azt
követõ években kezdett halványulni és az 1949-es megyeren-
dezés során tûnt el a Hableány felirat elõször a vasúti megál-
ló homlokzatáról, aztán lassan szinte mindenhonnan. Végül

csak egyetlen Hableány maradt Badacsonyban, a Hableány
étterem, amelynek azonban ma már szintén csak az emléke
pislákol…

Korkovány históriája sem kevésbé érdekes, mint a
Hableányé: A 19. század elején a Badacsony északi oldalán
meghúzódó Köbölkút igazi Isten háta mögötti helynek
számított, amelynek egyetlen nevezetessége a neve lett az
idõk folyamán. És pedig nem a hivatalos neve, hanem az,
amelyet az elesettségen mindig gúnyolódni kész környékbe-
liek ráragasztottak.

Az érdekes sztori azzal kezdõdött, hogy 1800 körül bécsi
borkereskedõk tévedtek Köbölkútra és az itt termelt legen-
dásan savanyú borról mondták, hogy: Kar kein Wein /ez
nem bor!/ S a német szavak népies, humoros magyarításából
született a Korkován, majd a Korkovány kifejezés, amely
aztán Köbölkút gúnynevévé vált környékünkön. Ebbõl
kifolyólag nevezték magát a rossz bort is korkoványnak, nem
csak Badacsonyban, hanem a Dunántúl más borvidékein is:
Istvándon, Göcsejben, Füreden, a budai hegyekben stb.
Elhangzott - mégpedig Deák Ferenc szájából - a
Képviselõház 1868. szeptember 29-i ülésén is, amikor a bor-
dézsmáról  tárgyaltak a honatyák.

A német borkereskedõkrõl szóló történet 1847-ben
bukkant fel elõször írásos formában, s azóta újra és újra
felfedezik, öregbítve ezzel a kis badacsonyi település
hírnevét. Szerepelt a Pesti Frigyes-féle helynévgyûjtemény-
ben 1869-ben, a Magyar Nyelvõr 1899/569-70. számában,
foglalkozott vele a Budapesti Hírlap 1867-ben és 1903-ban,
de megtalálható az Etimológiai szótárban, a Tájszótárban és
szinte minden Badacsonyról szóló kiadványban is.

Köbölkút-Korkoványnak hova tovább az is nevezetessége
lesz, hogy immár több mint kétszáz éve „viseli” a gúnynevét
is, amely azonban még a 19. században elvesztette eredeti,
gúnyoros jelentését és a Nemesgulácshoz tartozó Köbölkút
másodlagos nevévé vált. Így lett a német Kar kein Wein
szóösszetételbõl Korkovány, magyar helynév.

Kalmár LLászló: Hableány és Korkovány

December elején kaptuk a hírt, hogy Horváth Zoltán ba-
dacsonytomaji (és etzwileni) lakos kiérdemelte a „A Ma-
gyar Kultúra Lovagja-Kulturális örökség ápolásáért” címet. 

Elsõsorban a Szent Anna kápolna felújításának
irányítójaként, anyagi támogatójaként és több kulturális
esemény szervezõjeként tevékenykedett itthon és Svájc-
ban. Igazi nemzetközi ember volt. Franciaországban szü-
letett, Pesten töltötte fiatal éveit, majd 1956 vihara után
Svájcban telepedett le. Nyugdíjas éveinek nagy részét
Badacsonytomajon töltötte, számára ez volt az igazi ott-
hona. Tudtuk, hogy betegeskedett az utóbbi hónapokban,
de a hír hallatára készült a díj január 22-i átvételére, ami
erõt adott neki. A remény január 3-án kezdett halványul-
ni, mivel tüdõgyulladással kórházba került. Még ekkor is
bízott abban, hogy személyesen veheti át ezt a rangos
kitüntetést. Január 11-én jött a hír: Zoli bácsink örökre
megpihent. Hamvai - akaratának megfelelõen - a Szent
Anna kápolnában lelnek nyugalomra egy késõbbi
idõpontban. VV..GG..

Zoli bácsi emlékére

A Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportjának kórusa
Krisztin N. Lászlóné vezetésével lépett a színpadra és kará-
csonyi dalokat adtak elõ. 

Megtiszteltetésnek tartotta Krisztin N. László pol-
gármester beszédében, hogy az idõsek karácsonyán ismét õ
köszönthette a vendégeket, hozzátéve: ezúttal rendhagyó
módon teszi ezt. Gondolatait zenével aláfestve, fotókkal
illusztrálva jelenítette meg a közönség elõtt, segítségül hívva
Ady Endre Karácsonyi regéjét is Szabó Gyula elõadásában.

Az idõseket 14. alkalommal köszöntötték a városvezetõk,
Krisztin N. László polgármester és Csanádi Csanád alpol-
gármester a legidõsebbeknek átadta a település ajándékcso-
magját, közöttük a gyémántlakodalmát is együtt ünneplõ
Vastag házaspárnak. A kilencven évüket betöltöttek közül

Gadácsi Józsefné, Börcsök János ugyancsak a helyszínen
vette át virágcsokrát, míg Csák Józsefet, Kaposvári
Kálmánnét, Szántai Imrénét, valamint a Szedlák és Pintér
házaspárt otthonában köszöntötték.

A meghitt pillanatok után a Pipitér Óvoda nagycsoporto-
sai verssel, táncokkal szórakoztatták a nagyikat, majd a
Badacsony Táncstúdió növendékei léptek színpadra. A Tatay
Iskola tanulói énekkari elõadáscsokorral, A sátán konferen-
ciát tart címû jelenettel és Tari Gitta: Öröm legyen és
békesség címû versével járultak hozzá az ünnep fényéhez. A
mûsort az Ezüst Kükapu táncegyüttes Sárközi tánca zárta,
az idõsek karácsonyi ünnepségét pedig közös vacsora,
beszélgetés, tánc tette teljessé.

KKyy

Idõsek karácsonya

Fotó: Archív

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár



Az iskola hagyományos karácsonyi ünnepségét december
21-én tartották az aulát szinte betöltõ fa alatt. A mûsorban
egy színdarab kapott helyet, emellett elsõsorban hangszeres
elõadásokat, kórusmûveket hallhatott a közönség. A tanu-
lók Csanádi Józsefné és Krisztin N. Lászlóné irányításával
készültek fel a bemutatóra, amelyet korábban már bemu-
tattak az ábrahámhegyi és badacsonytomaji nyugdíjasok
karácsonyán. 

Az elmúlt hetek mindannyiunk számára a karácsonyi
készülõdés izgalmaival teltek, - mondta ünnepi köszön-
tõjében Csizmarik Béláné igazgató - az ajándékok beszer-
zésével, az ünnepi ételek megtervezésével, a szenteste
megszervezésével. Nagy gondot fordítunk mindenre, hiszen
majdnem minden ember számára a legszebb ünnep. Attól
függetlenül, hogy a karácsonyi szokások országról-országra
változnak a szeretet, az egymásra figyelés mindenhol meg-
található. Sajnos a valódi értékek - mint a becsület, bizalom,

barátság, hûség, igazmondás, nagylelkûség, szeretet - egyre
inkább a háttérbe szorulnak a mai világban. Közös
felelõsségünk mindent megtenni annak érdekében, hogy
gyermekeink ezeket és ne a pénzen megvásárolható
értékeket tartsák fontosnak. A készülõdés, közös programok,
meghitt beszélgetések, egy társasjáték, a mai mûsor - mind,
mind remek alkalom arra, hogy a helyes értékrendje
kialakuljon és megerõsödjön a gyermekeinkben. Ha a család
összetartó ereje, a szeretet és a bizalom elég erõs, akkor a fel-
nõtté válás során sem kell attól tartanunk, hogy gyermekünk
hátat fordít nekünk.

Tehát ne csak arról szóljon ez az ünnep, hogy mit együnk
és mit vegyünk. Gondoljuk végig, mi hogyan készülünk.
Nekünk is csak egy kimerítõ munkával járó ünnep a kará-
csony? Próbáljunk meg kilépni abból a szemléletbõl, hogy
egy ünnepet csak a zsúfolásig megrakott asztal, az evés-ivás, a
drágábbnál is drágább ajándékok tehetnek emlékezetessé.KKyy

Emlékezetessé tenni az ünnepet

Csõd elõtti csend…
Október közepén esküdött fel az új képviselõ- testület.
Azóta jó néhány döntésük nem egyezett a polgármester úr
elvárásaival. Ilyenkor a korábban bevált módszer szerint
rendkívüli ülést hívott össze és addig szavaztatott újra,
amíg számára megfelelõ döntés nem született. A jelenlegi
képviselõk torkán nehezebben tudja lenyomni elképzelé-
seit, így egyre több a rendkívüli ülés és az elvarratlan szál
számára.

Válaszút elé ért Badacsonytomaj városa. Másfél millió
forint maradt a kasszában, de még január hónapban közel
negyven millió a fizetnivaló. Nincs pénz a közüzemi szám-
lák, az illetmények kifizetésére sem. Ezért múlt csütörtökön
összehívták a testületet péntekre, hogy rendkívüli ülésen
szavazzák meg a már elköltött 30 milliós folyószámla-hitel-
keret megemelését 70 millióra. Ellenkezõ esetben az Önkor-
mányzatnak csõdöt kell jelentenie. A testület pénteken nem
tette meg ezt a szívességet, a folyószámla hitelkeret
megemelése ellen szavazott. A képviselõknek igazuk volt,
nem kaptak anyagokat, nem volt idõ tájékozódni.

Nos, szombaton ismét rendkívüli ülésre kaptak meghívót.
Hétfõn, január 17-én elõbb a bizottságnak, majd a testület-
nek kellett korábbi döntésével ellenkezõen döntenie. És ez
már hányadik eset?

Áthidaló kölcsönökre persze másutt is szükség van.
Csakhogy Tomaj néhány éve még gazdag településnek szá-
mított és most pár hónapig nincs fedezete a visszafizetésre. A
régi városháza eladása valószerûtlen.  A februári állami tá-
mogatás mértéke még nem látható. Eddig 11-13 milliót kap-
tunk, de az idén hat Balatonnyi terület áll az országban víz
alatt, házak dõlnek össze, emberek naponta válnak hajlékta-
lanokká, nem valószínû, hogy Tomaj likviditási gondjai
lesznek a Kincstár számára a legégetõbbek. A megemelt
hitelkerettel sem lesz megoldott az elmúlt nyolc év átgondo-
latlan és költekezõ gazdálkodásának következménye.

Miért nem készült októberben az átadáskor vagyonmér-
leg?  Miért fizetünk 150 000.-Ft-ot (óránként tízezret)
ügyvédi irodáknak, amikor a jegyzõnek kifizetett hatmilliós
végkielégítés és az iskola felújítás átvétele (stb.) kapcsán sem
kaptak a képviselõk jogi támogatást a döntésükhöz?  Miért is
fizetünk 187 500.-Ft fõépítészi támogatást?  Miért is nyolc-
millió az Önkormányzat havi bértömege? Miért is van szük-
sége havi 3 milliós támogatásra a VN Kft-nek?  Miért nem
folyt be sok millió adóbevétel?  Miért is kell fûteni két
városházát, két kulturális intézményt? Hová is lett a Club
Tomajból befolyt 829 millió? Az 1,2-1,5 milliárd forintnyi
éves bevétel? A felhasznált 700 milliós pályázati támogatás?
Az értékesített ingatlanok ára? A félmilliárdos svájci frank
alapú kötvénykibocsájtás, aminek a dupláját kell majd visz-
szafizetni? Az év borából kik részesültek kartonszám évi 500
000.- forintért? Van-e errõl nyilvántartás? Mennyi
végkielégítést és korkedvezményes nyugdíjtérítést vittek el
Szabó és Ferenczy uramék, mielõtt visszafoglalkoztatták
õket?  És a sor nagyon hosszú még. Azt tudjuk, hogy
Gelencsér jegyzõ közel 6 milliós végkielégítésének újratár-
gyalására képviselõink indítványt tettek. Nos, az újratár-
gyalást éppen a hivatalvezetés akadályozta meg.

A szavazók elégedetlenek voltak nyolc év gazdálkodásával.
Ezért váltották le az elõzõ testületet. Csakhogy, ebbõl nem
vontak le messzemenõ következtetéseket. Pedig a
Városházán kellene tudni a legjobban, hogy a most felvenni
szándékozott 40 milliós hitel nem oldja meg, csak áthidalja
Badacsonytomaj problémáit. Februárban majd újra jönnek a
számlák. Ha már az alapjáraton való mûködés is veszélybe
került, ha már a fizetések is bizonytalannak látszanak a
hivatalban és az önkormányzati intézményekben, akkor a
negyven millióval megemelt folyószámla-hitelbõl is csak
lyukakat lehet betömni. Borotvaélen táncolunk. Nagyon
meg kell fontolni a kiadásokat! Az elõterjesztés utolsó mon-

data a képviselõk segítségét kéri a biztonságos gazdálkodás
érdekében. Ilyen helyzetben biztonságos gazdálkodásról
beszélni kissé visszatetszõ. 

Manapság hitelt felvenni kockázatos dolog. Nehéz idõk
jönnek. Mindenki kerülhet nehéz helyzetbe, egy önkor-
mányzat is. A fizetõképtelenség áthidalása csupán technikai
eszköz, ha a fedezet birtokunkban van.  A kérdés nem a
folyószámlahitel megemelése, mert az elkerülhetetlen. A
kérdés a finanszírozhatóság, illetve az ahhoz szükséges
megszorítások feltérképezése.

A nagyobbik baj az, hogy nincs költségvetési koncepció.
Sem 2011-re, sem késõbbre. A hosszú távú fejlesztési straté-
gia elkészítésének hat hónapos határidejébõl is eltelt már
négy. 

Ettõl az évtõl csak független könyvvizsgáló engedélyével
vehet fel hitelt egy önkormányzat. Jelenleg harmincnál is
több olyan önkormányzat van az országban, amelyik csõdöt
jelentett. (Sosem gondoltuk, hogy a közelükbe érünk). A
következõ egy-másfél évben pedig az önkormányzatok által
korábban kibocsátott 600 milliárd forintnyi kötvényállomány
egyharmadának jár le a türelmi ideje, vagyis önkormányza-
tok tucatjainak kell majd havonta növekvõ kiadásokkal szá-
molnia. 

A felelõsség most az új képviselõké. Nem az elõzõké, akik
ezt a helyzetet elõidézték. Akik a svájci frank alapú
kötvénykibocsájtást szorgalmazták, hadd nyögjük huszonöt
évig!  Hiszen Sall Csaba is azt mondta: „büszke rá, hogy az
elmúlt nyolc évben Krisztin N. Lászlóval dolgozhatott.” 

Természetesen a képviselõk ma megszavazták a
folyószámla-hitelkeret emelését. Hosszú vita után, garan-
ciákat keresve, bölcsen, felelõsen döntöttek. A polgármester
úr indítványára, de nem az õ kedvéért. Azért, hogy
Badacsonytomaj elkerülje a csõdöt.  Egyelõre…

AA  TTEETTTT  KKöözzéélleettii  FFóórruumm  EEggyyeessüülleett

Polgárõr Hírek
Vezetõségi ülések:
A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) január 18-

án kedden, majd 28-án, pénteken 18.00. órai kezdettel tart-
ja soros vezetõségi üléseit a Városi Közösségi Házban.
(Badacsonytomaj, Fõ u. 23.)

Tárgyalásra kerül január 28-án:
A PEB. 2011.évi közgyûlési beszámolók, elõterjesztések

véglegesítése. Tagfelvétel (jelentkezés esetén), egyéb
kérdések

Közgyûlés:
A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) február

12-én, szombaton, 14.00. órai kezdettel tartja éves beszá-
moló közgyûlését a Tatay Sándor Közös Fenntartású
Általános Iskolában.

Tárgyalásra kerül: A Vezetõség 2010. évi beszámolója,
Beszámoló a PEB 2010. évi gazdálkodásáról, a 2011. évi
költségvetés tervezete, A PEB 2010. évi közhasznú jelen-
tése, Az Ellenõrzõ Bizottság tájékoztatója, A PEB 2011. évi
munka- és rendezvényterve, Javaslat az Alapszabály
módosítására, Egyéb kérdések. A rendezvények nyil-
vánosak, melyekre tisztelettel hívunk és várunk minden
érdeklõdõt.

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a ked-
vezményezett (PEB) részére átutalt összeg (SZJA-1%) fel-
használásáról:

A PEB közcélú, közérdekû, közhasznú, célja:
a közrend és közbiztonság erõsítését célzó figyelõ-jelzõ

szolgálat ellátása, a bûncselekmények megelõzése, a

bûnelkövetési alkalmak csökkentése, a rendõri szervek biz-
tosítási feladatainak segítése, a lakosság biztonság érze-
tének növelése.

Az átutalt összeg tárgyévi /2009/ felhasználására
vonatkozó adatok:

Az utalt összeg: 192.226 Ft.; Ebbõl a mûködésre
fordítható és felhasznált összeg: 57.668 Ft.; Ebbõl a célsze-
rinti tevékenységre felhasznált összeg: 134.558 Ft.

Köszönet a támogatásért: 
Badacsonytomaj város polgárõrei ezúton köszönik meg

az országos, a megyei, a szomszédos polgárõr szervek, a
rendõrség, az önkormányzat, a vállalkozók, a lakosság
együttmûködését a bûnmegelõzésben, az egyesület támo-
gatását, melyre a jövõben is szükség van. Mûködésükhöz
továbbra is kérik mindazoktól a támogatást, akik segíteni
tudják és akarják a SZJA 1%-nak felajánlásával, vagy
adományokkal a polgárõrség tevékenységét.

A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) adószá-
ma: 18930555-1-19, A PEB bankszámlaszáma: 72800030-
15309824, a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Bada-
csonytomaj fióknál.

A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) nyugodt,
biztonságos, örömökben és sikerekben gazdag, jó
egészségben töltött Új Esztendõt kíván valamennyi együtt-
mûködõ partnerének, minden badacsonytomaji és
idekötõdõ családnak, embernek.

MMóórroocczz  IIssttvváánn  eellnnöökk

Gyászhírek:
Gellei Gyuláné sz. Németh Rózsa

(született 1935-ben) elhunyt 2010. december 30-án

Hóbor Jánosné sz. Máté Magdolna
(született 1934-ben) elhunyt 2010. december 19-én

Horváth Zoltán
(született 1934. 03. 26-án) elhunyt január 11-én

Nyugodjanak békében!

T.E.T.T. 
Közéleti Fórum Egyesület
A T.E.T.T. Közéleti Fórum Egyesület bejegyzése december
17-én jogerõre emelkedett. 

Az Egyesület célja: Tevékenységével a „Természet, az
Erkölcs, a Tudás és a Tehetség” figyelembe vételével Bada-
csonytomaj városának és polgárainak érdekvédelmét, anyagi
és kulturális felemelkedését elõsegítse. Politikai pártoktól
független szervezetként Badacsonytomaj várospolitikai éle-
tének egyik meghatározójává váljon. Síkra száll a város közé-
leti tisztaságáért. Segíti az Önkormányzatot a döntések elõ-
készítésében, ellenõrzi és véleményezi azok végrehajtását.
Tevékenységét a lakossági vélemények összegyûjtésével, a ci-
vil szervezetekkel közösen végzi.

Célja szerinti besorolása: Településfejlesztési tevékenység
Képviseletre jogosultjának neve: Kárpáti Lajos, elnök 
Telefon: 06-70/978-7767 

Fotó: Kalmár



A templomban lévõ Betlehemet Illés Lászlóné, Erika ter-
vezte és készítette és méretében nagyobb volt, mint az elõzõ.
Köszönöm a sok fáradozást és szeretetet! (Egész napos
munka volt.) Igazi ajándékot kaptunk mindannyian, akik
láttuk és megcsodáltuk.

A karácsony örömét jutatta el 45 tartósélelmiszer csomag
formájában a Szent Erzsébet Karitász Csoport idõs, egyedül
élõ és nagycsaládos testvéreink számára. Köszönöm minda-
zoknak, akik az adventi idõben a gyûjtés során
adományaikat a templomban elhelyezték.

Az ünnep örömét egy kicsit tompította az a szomorú
valóság, hogy már december 25-én, karácsony napján elvitte
valaki a „kis Jézus”-t a templom elõterében látható betlehe-
mi barlangból, melyet a Kolping Család Egyesület tagjai
készítettek. Nem tudom milyen lelkület vezette, amikor
kiemelte a jászolból és azt sem tudom, hogy miért tette?
Imádkozom érte, hogy az õ szívében is szülessen meg az
Üdvözítõ és vegye észre, hogy karácsony üzenete bennünk
él tovább! FFööllddii  IIssttvváánn

Ismét együtt ünnepelt az örsi közösség december 30-án,
amikor batyus-bál formájában megtartottuk Karácsony-
utó és Óévbúcsúztató összejövetelünket.

A rendezvényt Csehné Margit szavalata nyitotta. A baráti est
színvonalát fellépõink Szarka Fatima és Torma Tamás a ta-
polcai musical színpad énekesei emelték. A két fiatal vidám
mûsora után a zenét Stankovics Gyurka biztosította. Ezúton
köszönném meg az egész éves kitartó muzsikálását. Kö-
szönet illeti a Varga Pincészet vezetését, hogy ezúttal is, mint
egész évben biztosították a helységet az Egyesület számára.
Erõben, egészségben, örömökben gazdag boldog Új Eszten-
dõt kívánok mindenkinek az Egyesület vezetõsége nevében:

SSiimmoonnnnéé  BBeettttii
Legyen
Még fénypompában úszik a város
A fenyõ még díszruhában áll,
Apró ágacskáin
Ezernyi csillag táncot jár.
Még benned az öröm, a béke,
Az ünnepi hangulat,
Megmaradt beigli,
Még csábítón hívogat.
Elmúlt a karácsony,
A szeretet ünnepe,
Kapun kopogtat az új év,
hogy mielõbb engedd be.
De vajon mit hoz,
Mit tartogat számunkra a jövõ?
Újabb álmok, remények, hogy jobb lesz mint ezelõtt.
Legyen munka, pénz, és megélhetés,
Legyen egészség, melyet megõrizni mindig nehéz.
Legyen béke a szívedbe, meg szeretet,
Ha üres a szíved, elviselni mindent sokkal nehezebb.
Legyen tele szeretettel a lelked,
Mert ezt pénzzel nem veheted meg.
Legyen szebb, boldogabb, az új esztendõ,
Minden álmot teljesítsen a jövendõ. CCsseehhnnéé  MMaarrggiitt

A világ nagy részén január 18. és 25. között rendezik meg
az imahetet a keresztények egységéért, míg más helyeken
pünkösdre teszik ezt az alkalmat.  Idén a kiválasztott bibliai
mondat: „Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában
és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban.” Az
ehhez választott idei igemagyarázat a következõ: Ez az ige
egyike azon képsoroknak az Apostolok Cselekedeteibõl (lásd
még: 2,42; 5,12-16), ahol a szerzõ fõbb vonalakban megis-
merteti velünk a jeruzsálemi elsõ keresztény közösség életét.
Rendkívüli lelki frissesség és dinamizmus, imádság és
tanúságtétel jellemezte a közösséget, de legfõképpen nagy
egység, ahogy Jézus akarta: ez legyen a félreérthetetlen
ismertetõjele és a forrása egyháza termékenységének. A
Szentlélek - akit a keresztségben megkapnak mindazok,
akik befogadják Jézus Igéjét - a szeretet és az egység lelke:
legyõzve a faji, kulturális és társadalmi hovatartozásból
fakadó különbségeket, minden hívõt egyesített a
Feltámadottal és egymással. 

De lássuk pontosabban, milyen is ez az egység. A
Szentlélek mindenekelõtt a szív és a gondolkodásmód
egységét teremtette meg a hívõk között, és a testvéri közösség
dinamizmusával segítette õket, hogy leküzdjék az egység
megszületését nehezítõ érzelmeket. Az egység legnagyobb
akadálya ugyanis az individualizmusunk; a ragaszkodás
saját gondolatainkhoz, látásmódunkhoz és személyes
ízlésünkhöz. Önzésünk falakat épít, amelyek elszigetelik és
kizárják azokat, akik különböznek tõlünk.  A Szentlélek
létrehozta egység magától értetõdõen a hívõk életében is visz-
szatükrözõdött. A gondolatok és a szív egysége megnyilvá-

nult és testet öltött az összefogás konkrét tetteiben: javaikat
megosztották a szükségben lévõ testvérekkel. Pontosan ez
hitelesítette a közösséget: nem tûrhette el, hogy míg egyesek
bõségben élnek, mások a szükségestõl is meg legyenek foszt-
va. Hogyan éljük hát az e havi igét, amely a közösséget és az
egységet hangsúlyozza, amelyet Jézus kívánt, és amelynek
megvalósítására nekünk ajándékozta Lelkét? A Szentlélek
hangjára hallgatva azon fáradozunk majd, hogy minden
téren növekedjünk az egységben. Különösen lelki téren, úgy,
hogy felülemelkedünk a megosztottság csíráin, amelyeket
magunkban hordozunk. Micsoda ellentmondás lenne
például, hogy míg egyek akarunk lenni Jézussal, megosztot-
tak vagyunk egymás közt, és önzõ viselkedésében ki-ki megy
a saját feje után, ítélkezünk, talán még ki is közösítjük a
másikat! Újra meg kell hát térnünk Istenhez, aki egynek
akar bennünket. 

De ez az ige abban is segítségünkre lesz, hogy
mélyebben megértsük az ellentmondást, amely ott feszül a
keresztény hit és az anyagi javak önzõ kezelése között.
Segítségünkre lesz, hogy hiteles közösséget vállaljunk min-
dazokkal, akik szükséget szenvednek, és itt csak
lehetõségeink szabhatnak határt. S mivel ebben a hónapban
tartjuk az imahetet a keresztények egységéért, ez az Ige
sarkalljon még, hogy imádkozzunk és erõsítsük meg az
egység, a szeretet és az osztozás kötelékét különbözõ egy-
házakhoz tartozó testvéreinkkel is, akikkel ugyanaz a hit és
ugyanaz a lélek fûz össze bennünket: Krisztus lelke, melyet
a keresztségben kaptunk.

IIssttvváánn  aattyyaa  

KKaattoolliikkuuss üüzzeenneett:: „A hívõk sokaságának egy volt a szíve-lelke. 
Egyikük sem mondott birtokából semmit sem a saját tulajdonának, 

hanem mindenük közös volt.” (ApCsel 4,32)

A „Badacsony” címû közéleti lap 2010. novemberi
számában olvastam Kalmár László: Volt egyszer egy
Bormúzeum - 20. éve halt meg Kozáry Géza - címû írását. 

Témája emlékeztetett a 25 évvel ezelõtt készített fotóimra,
melyeket féltve õrzök, és most készséggel felajánlom a
„Badacsony” lapnak közzététel céljából.

Több mint két évtizeden át vezettem honismereti tábort
általános iskola felsõ tagozatos és középiskolás tanulók
részére. Annak célja az volt, hogy a diákok alaposabban
megismerjék lakóhelyünket és környékét, nevezetességeit,
történelmi eseményeit, természeti értékeit, üzemeit, kul-
turális intézményeit. Az ott szerzett ismereteik beépültek az
iskolai tananyagba, de olyan élményekhez is jutottak, ame-
lyeket tankönyvekbõl nem gyûjthettek volna. 1986. július 24-
én Badacsony volt uticélunk. Tábori naplónk aznapi bejegy-
zése: - Badacsony - Tatay Sándor - Kozáry Géza - Kutató
Állomás és a bennünket fogadó személyek emléksorai, kéz-
jegyei. Egy-egy témát egy-egy tanulócsoport ismertetett a
helyszínen, alapos felkészülésük alapján.

Elõzetes levelezések, megbeszélések után a közel 50 fõs
csoportunkat a Ranolder kastélynál fogadta Tatay Sándor és
Kozáry Géza. Tatay Sándor rendhagyó irodalom órát tartott
számunkra. Elismeréssel szólt a gyerekeknek az õ ifjúsági
regényeirõl szerzett ismereteirõl. Meghatotta a „Bujdosásnak
története” címû könyvének eseményét idézõ citeraszó, a
badacsonyi - balatoni népdalok közös éneklése.

Kozáry Géza olyan játékos - tudományos módon mutatta
be a Ranolder kastély - Borászati Múzeum tárlóit, hogy a
gyerekek versengtek, hogy válaszolhassanak a feltett kérdé-
seire, megnevezhessék a különbözõ tárgyakat. Akik akkor,
ott jelen voltak, könnyen elhihették, hogy Badacsony neve
elválaszthatatlan a több évszázados szõlõtermesztéstõl,
borkultúrától. A Badacsonyi Állami Gazdaság Kutató
Állomásának dolgozói nevében is Kiss Ervin fogadta csopor-
tunkat. Tõle akkor azt tanultuk: „A honismeret fontos része
a Balaton-felvidéken a szõlõ és borkultúra, amely megha-
tározza évszázadok óta a táj képét és a lakosság életét. A
Kutató Állomás munkája arra hivatott, hogy e tevékenység
mind jövedelmezõbb legyen, a termesztõnek jobb életet biz-
tosítson, a bor fogyasztójának pedig önfeledt örömöt adjon a
bor sokféle illatával és zamatával.” Tatay Sándor, Kozáry
Géza és Kiss Ervin neve elválaszthatatlan Badacsony hegy és
város nevétõl. Az egykori táborozóknak és kísérõiknek
megadatott, hogy megismerhették õket munkásságukkal
együtt. Emléküket tisztelettel õrizzük. RReeiinnddll  EErrzzsséébbeett

EEggyykkoorrii  hhoonniissmmeerreettii  ttáábboorrvveezzeettõõ,,  hhoonniissmmeerreettii
mmuunnkkaakköözzöösssséégg  vveezzeettõõ  TTaappoollccaa

Múltidézõ

Óév búcsúztatóVallási krónika

Köszönet az idõsek részére rendezett Karácsonyi ünnepért.
Köszönet Krisztin N. László polgármester úrnak és a
Képviselõ-testületnek.

Köszönet illeti az ünnepi mûsort szervezõket is, akik idõt,
fáradtságot nem kímélve rendezték meg ezt a szép mûsort.

Köszönet azoknak is, akik olyan nagy szeretettel, figye-
lemmel szolgálták fel a finom vacsorát. 

Az ünnepi vacsora alkalmat adott arra, hogy az emberek
elbeszélgessenek és felidézzék régi emlékeiket. 

Még egyszer köszönöm a szép estét a rendezõknek.
Boldog Karácsonyt és Boldog Új évet kívánok:

AA  9900  éévveess  BBöörrccssöökk  JJáánnooss

Köszönet

A Városnapon találtunk egy videókamerát! 
Jogos tulajdonosa munkaidõben a Közösségi

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

Talált kamera!

Fotó: Földi

Fotó: Reindl

Fotó: Reindl



Néma gesztusok
Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festõmûvésznek nyílt
tárlata decemberben a gyõri Prohászka Ottokár
Orsolyita Közoktatási Központban, ahol legutóbb
felszentelték a kápolnában elhelyezett Három kirá-
lyok imádása címû nagyméretû táblaképét. 

A kiállítást Lévai Anikó nyitotta meg, aki a fes-
tészetet a néma gesztusok mûvészetének nevezte. A
festészet, a szolgáló mûvészet tehát ott kezdõdik, ahol
a nyelv végzõdik: saját alázatos némasága húzza össze,
mint egy rugót, hogy azután a kimondhatatlan dolgok
sugallatán keljen szárnyra és emelkedjen a magasba.
Akárcsak egy angyal. 

A festészet gyönyörûsége, hogy örökös hieroglifa szá-
munkra: megállás nélkül értelmezzük a látottakat és az
azok mögött megbúvó titkot. A festménybõl folyama-
tosan áradnak, buzognak a jelek felénk: tehát, a néma
alkotás állandóan beszél hozzánk - fogalmazott Lévai
Anikó. 

Az embereket jobbá tenni, szolgálni sokféleképp
lehet: jócselekedetekkel, lehet felemelõ szavakkal, és
lehet mûvészettel, némán. Akárcsak Udvardi Erzsébet. 

DDeeáákk  FFeerreennccnnéé

Kiállított képek:
Orpheus és Euridike, Nagy Csütörtök a mûterem-

ben, A Bajai fõ utca télen, A Szentháromság tér Baján,
A Betlehemi Istálló, Könyörgés a Világért, II. János Pál
pápa Cirill és Metod milleneumán a Czechstohowai
Madonna oltalmába ajánlja Európát, Karácsony a mû-
teremben, Rianás, Lourdes, Szüleim, Búcsú, Apám
portréja, Karácsonyi Szárnyas Oltár

Mûtermi Csendélet Vázlattal, Csendélet Linzerrel,
Földi utunk, II. János Pál pápa.

Udvardi Erzsébet gyõri kiállításához 
Örömmel vettük kézhez a kiállítás meghívóját, hogy

december 3-án a Prohászka Ottokár Orsolyita Köz-
oktatási Központban újra büszkék lehetünk a mi Erzsi
néninkre.

A terembe lépve érezni lehetett azt a sok szeretetet,
ami személye és munkái felé irányul. Jó volt bada-
csonytomajinak lenni, kihúzni magunkat, hogy létez-
nek csodák és ezek közé tartozik Erzsi néni. Várjuk a
következõ kiállítást! Köszönjük a badacsonytomaji
jelenlévõk nevében. VV..GG..

PINCE NEVE Férõ- Vacsora Nyitva tartás
hely ideje ideje Tel. E-mail:

1. Muskátli Vend. és Cuk. 40 fõ február 12. febr. 12-18. 06-87/471-167 muskatlivendeglo@t-online.hu
2. Güns Pince február 19. febr. 19-25. 0620/441-0084 gunspince@freemail.hu
3. Villa Tolnay február 26. febr. 26-márc. 4. 0630/518-4540 villa.tolnay@freemail.hu
4. Bazaltbor-Laposa Pinc. március 5. márc. 5-11. 06-20/928-8882 bazaltbor@bazaltbor.hu
5. Borbély Családi Pincészet 48 fõ március 12. márc. 12-18. 06-30/927-1414 info@borbelypince.hu
6. Borbarátok 80 fõ március 19 márc. 19-25. 06-87/471-000 borbaratok@t-online.hu
7. Csanádi Pincészet 30 fõ március 26. márc. 26-ápr. 1. 06-30/959-8882 csanadibor@t-online.hu
8. Sipos Borház 90 fõ április 2. ápr. 2-8. 06-30/651-5687 sipostihamer@t-online.hu
9. Németh Pince 50 fõ április 9. ápr. 9-15. 06-20/944-9931 nemetpince@t-online.hu

10. Léránt P.-Szépkilátó B. 50 fõ április 16. ápr. 16-22. 06-20/374-4595 lerant.pince@gmail.com
11. VÁLIBOR április 23. ápr. 23-29. 06-30/940-5232 vali.peter@eventrend.hu
12. Istvándy Picészet 40 fõ április 30. ápr. 30-máj. 6. 06-70/230-4713 info@istvandy-pinceszet.hu
13. Szabó Családi Pince 16 fõ május 7. máj. 7-13. 06-30/851-8848 szab.peter@freemail.hu
14. Szent O. Borház és Étterem 30 fõ május 14. máj. 14-20. 06-30/552-9487 storban@szeremley.com
15. Sabar Borház május 21. máj. 21-27. 0630/518-4540 sabarborház@citromail.hu
16. Málik Zoltán Pincészete május 28. máj. 28-jún. 03. 0630/530-0136 badacsonytomaj@tourinform.hu

Programajánló
Január:

22. szombat - Mangalicavisítás - Mûvelõdési ház
28. péntek - Magyar Kultúra Napja a Liszt Emlékév 

jegyében - Mûvelõdési ház
30. vasárnap - Horgász küldött gyûlés -  Mûvelõdési ház

Február:
6. vasárnap - Mackó-csalogató játszóház - 

Mûvelõdési ház 
15. kedd - Közmeghallgatás - Mûvelõdési ház
19. szombat - Farsangi fánk szépségverseny - 

Mûvelõdési ház
19. szombat - NABE bál - Mûvelõdési ház
25. péntek - Zenés kávéházi est - Mûvelõdési ház
26. szombat - Téli esték sorozat - Elõadás 

Széchenyirõl - Szent Imre Közösségi ház

BORBARANGOLÁS 2011.

Tábori mise keretében Földi István esperes emlékezett
meg január 9-én az elhunyt magyar katonákról a Szent
Imre Római Katolikus templomban, majd megnyitották
„A Magyar Királyi Honvédség Trianontól a Don-
kanyarig képekben” címû kiállítást a Szent Imre Kö-
zösségi Házban.

1943. január 12-én a Don folyó 208 km hosszú partsza-
kaszának védelmére kivezényelt 2. magyar hadsereg
frontvonalát áttörte a szovjet hadsereg - mondta Horváth
Gábor, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke
nyitóbeszédében. Kevés olyan tragédiája van a magyar
történelemnek, ami akkora létszámú halott, sebesült,
eltûnt és fogságba esett katonát eredményezett, mint a
doni áttörés. Horváth Gábor összefoglalva a doni
tragédiához vezetõ utat hangsúlyozta, hogy az 1943.
január 12-i tragédiát a trianoni békediktátum készítette
elõ. A szerzõdés Magyarország (Magyar Királyság) új
határainak megállapítása mellett 35 000 fõben korlátozta
a magyar hadsereg létszámát, megtiltotta légierõ és
nehézfegyverek tartását.

Az elnök kiemelte azt is, hogy az elsõ világháború után
megmaradt hadseregünknek nem feltétlenül kellett volna
átadni területeinket az akkor gyengécske szomszé-
dainknak. De a történelem másként alakult és hazánk
soha nem látott veszteséget szenvedett. Az 1920. utáni
igazságtalan állapotból tulajdonképpen egyenes ágon
következett a második világháborúba való belépésünk,
amely ismét tragikus következményekkel járt hazánk
számára. A doni tragédiával együtt összesen 890 ezer
hazánkfia lelte halálát, ebbõl 350 ezer katona.  Ez a szám
az akkori  lakosság 13 702 855 fõs lélekszámának 6,49
százalékát teszi ki, és ezzel a 2. világháború
emberveszteségeit tekintve, a lakosság arányában, a
negyedik  helyen áll Magyarország, Lengyelország,
Szovjetunió és Németország után. 

Azt is megtudhatták az érdeklõdõk, hogy a Magyar
Királyi Honvédség teljes jármûparkjának 75%-a került
kivitelre a 2. hadsereg kötelékében a frontra.

Az ünnepség végén Horváth Gábor közölte a jelen-
lévõkkel, hogy Földi István Atyát a Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület, a Balaton-felvidéki Radetzky
Huszár Egyesület, és a Gyulaffy László Lovas
Bandérium katonai hagyományõrzõi tiszteletbeli tábori
lelkésszé fogadták. Igazodva a katonai hagyományokhoz
a Veszprémi Fõegyházmegye vezetõjének Dr. Márfi
Gyula érsekúrnak a támogatásával.

A megnyitó után a szép számú érdeklõdõ
megtekinthette a jelentõs gyûjtõmunkával készült kiál-
lítás képeit. 

A hõsi halált halt katonákra dr. Zempléni Miklós a 2.
magyar hadsereg egykori honvédorvosának: A boldog
szunnyadókhoz címû versének részletével emlékezzünk!

Aludjatok, ti áldott hõseink, pihenj te néma hadsereg!

Ringasson békén a távoli rög, s ne bántson könny, mely értetek pereg.

Aludjatok csak Don menti holtak, folyó mentén szunnyadó bakák,

Aludjatok csak, néma szent hadak, pihenni édes, pihenni jó,

S nyugtasson a Donnak zúgása, mint a Tisza folyó.

DDeeáákk  FFeerreennccnnéé

Ima Hõseinkért
Megemlékezés a Don-kanyarban hõsi halált halt magyar katonák tiszteletére

Fotó: Deák

Fotó: Deák


