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Helyreigazítás
A Badacsony Újság 2010. novemberi számában Volt
egyszer egy Bormúzeum címmel cikk jelent meg az
egykori Bormúzeumról, amelyet Kozáry Géza mérnök
úr létesített Ranolder János veszprémi püspök bada-
csonyi nyaralójában.

A fenti cikket véletlenül a szomszédos Bormúzeum
nevû vendéglõ fényképével illusztráltuk, amely így azt a
látszatot /is/ keltheti, mintha arról szólna az írás.

A valódi, Kozáry-féle Bormúzeum képét - amelyrõl
az említett cikk szól - mellékelten közöljük. A hibáért
olvasóink elnézését kérem. KKaallmmáárr  GGyyöörrggyy

Márton-napi 
vigasság

Karácsonyi fények

100 éves 
Gadácsi néni

Megtartották a hagyományos Szent Márton-napi vigas-
ságot Badacsonytomajon november 20-án a Hõsök te-
rén, a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szervezé-
sében.

Szent Márton a legismertebb magyar szent, valószínû-
leg Szombathelyen, vagy Pannonhalmán született -
elevenítette fel a történetet köszöntõjében Nagy Miklós
elnök - és nagyon régóta tartanak a névnapján ünnep-
séget. A borok bekerültek a pincébe, eljött az ideje egy kis
pihenésnek, feltöltõdésnek, a következõ évi feladatok ter-
vezésének.

Két okból is ez számomra az egyik legkedvesebb ren-
dezvény - mondta köszöntõjében Krisztin N. László pol-
gármester - egyrészt, mert a badacsonytomaji pro-
gramokat zömmel az önkormányzat és intézménye
szervezi, de évek óta a turisztikai egyesület is egyre több
feladatot vállal. Másrészt - a városnap és az Advent mel-
lett - ezt az ünnepséget igazából a helybelieknek rendez-
zük, mert az itt élõk munkájuk miatt a nyári szezonban
nem igazán tudják látogatni a közösségi programokat. Az
önkormányzat nevében köszönjük az egyesületnek a
szervezést, az ötletet. Folytatás a 4. oldalon...

Kistérségi
Tehetségnap

A Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége, a
Magyar Géniusz Projektiroda, Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulása és a Balatonfelvidéki
Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
december 10-én - közel 300 résztvevõvel - Kistérségi
Géniusz Tehetségnapot szervezett a Tatay Sándor Álta-
lános Iskolában.

Köszönet mindazon pedagógusoknak, akik fontosnak
tartják a tehetséggondozást - mondta köszöntõjében
Miklós Tamás, a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társaságának alelnöke - s azon dolgoznak, hogy minden
gyermeknek legyen lehetõsége a kibontakozásra.

A képviselõ-testület hat évvel ezelõtt támogatta a
mûvészeti oktatás badacsonytomaji székhelyének meg-
teremtését - mondta Csanádi Csanád, Badacsonytomaj
alpolgármestere - és örömünkre szolgál, hogy nap, mint
nap látható munkájuk eredménye. Bizonyára nemcsak a
felfedezett kiugró tehetségek, hanem az óráikat látogató
tanulók folyamatosan növekvõ ügyessége, fejlõdõ
esztétikai érzéke is örömet okoz a pedagógusoknak.

Az eltelt idõszakban a gyerekek munkáiból rendezett
számtalan kiállításon bizonyította a Szín-Vonal
mûvészeti iskola, - tette hozzá Csizmarik Béláné, a
házigazda általános iskola igazgatója - hogy érdemes erre
a területre nagy hangsúlyt fektetni.

Folytatás a 4. oldalon...
Századik születésnapja alkalmából lakásán köszöntötte
a teljes Képviselõ-testület november 20-án Badacsony-
tomaj legidõsebb polgárát.

A Zala megyei Németfaluban született Marika néni
szívesen fogadta a küldöttséget éppúgy, mint az aján-
dékokat, vagy Rajzó Luca énekét - kedélyesen elbeszél-
getett vendégeivel. Felelevenítette emlékeit fiatalkoráról,
házasságáról, ráadásul elénekelte kedvenc nótáit.        KKyy

Az I. Magyar Kyokushin Karate Seibukai Szervezet
Országos Bajnokságát november 28-án rendezték Ta-
polcán.

A versenyen a Badacsonytomaji Klub 2 fõvel
képviseltette magát, Péntek Róbert és Takács Péter
személyében. A bajnokságot egy kéthónapos felkészítés
elõzte meg, rengeteg állóképességi és küzdõ gyakorlat-
tal. Reggel 8 és 10 óra között volt a mérlegelés és az
orvosi vizsgálat.  Ezután következett a sorsolás. Az elsõ
küzdelmek 11 óra körül kezdõdtek Robi korosztályával,
ahol négy fõ nevezett, ezért körmérkõzésekre került sor.
Az elsõ küzdelemben nagyon jól helytállt a fiatal titán,
de a közel 10 kg súlykülönbség soknak bizonyult és így
végül alulmaradt. A második ellenfele egy tapasztalt
sümegi versenyzõ volt.     Folytatás a 7. oldalon...

Karate ezüstök

Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertya fényénél még a csillag is táncol.

Mikor a fenyõ illata megérinti szívünk, 
ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni 
és másokért a szokottnál is többet tenni. 

A rohanó világban megkoptak a fények, 
halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
õszintén szeretni, és bízni a jóban. 

Õrizzük meg a karácsonyunk fényét, 
S õrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mi is gyermekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk. 

Fotó: Nagy
Fotó: Deák

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

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 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: zárva

Tájház: zárva

Veszprém Megye
Önkormányzatának Hírei

KKéérrjjüükk  ttáámmooggaassssaa  ÖÖnn  iiss  aazz  iippaarrii  kkaattaasszzttrróóffaa  áállddoozzaattaaiitt!!
„„AA  vvöörröössiisszzaapp  ssúújjttoottttaa  tteerrüülleetteekk  úújjjjááééppííttéésséérree””  nnyyiittootttt
bbaannkksszzáámmllaa  sszzáámmaa::  1111774488000077--1155443311995544--1100110044000022

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

Következõ ülés napirendje 2011. évi munkaterv alapján
(tervezett idõpont január 26. szerda):

- Az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségve-
tési tervezete

- A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. évi
kulturális rendezvény tervének 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 felülvizs-

gálata

Képviselõ-testületi ülés

Folyamatban lévõ projektek: 
Iskola felújítás - hamarosan zárás
Elszámolási folyamatban vannak a következõ projektek:
- Szervezetfejlesztés a Polgármesteri Hivatalban 
- Kompetencia alapú oktatás bevezetése az óvodában és

az iskolában 
- Városháza és közösségi tér I. ütem 
Hamarosan elindulnak a következõ projektek: 
- Tanulói Laptop Program - várjuk a gépeket
- Kilátó építése és turista útvonalak felújítása - szerzõdés-

kötés van folyamatban a kivitelezõvel 
- Rekultiváció a Szénégetõ dûlõn - keressük a projektben

résztvevõket CCssiizzmmaarriikk  EEsszztteerr

Pályázati tájékoztató

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.: (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
járhatók  lesznek, ezért kérjük a lakosság megértését és
aktív közre-mûködését 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..

Húsz éve alakultak meg az önkormányzatok
Veszprém megye tiszteletbeli polgára címet és Veszp-
rém megye érdemrendje kitüntetést adott át Laszto-
vicza Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke az ünnepi
megyegyûlésen, december15-én, a Megyeháza, Szent
István termében.

Egészségügyi szûrõközpontot avattak
Devecserben

A kolontári és a devecseri térségben, az iszapömlésben
érintett, legkevesebb nyolcezer ember többféle szûrését
végzik el a központban. A felmerülõ költségeket a Be-
lügyminisztérium, illetve a Nemzeti Erõforrás Minisz-
térium finanszírozza – hangsúlyozta dr. Réthelyi Mik-
lós, a szaktárca minisztere a december 14-i átadáson. 

Hétszázmilliós beruházás Devecserben
Összesen a fent említett volumenben valósítottak meg
korszerûsítést a Gallus Kft.-nél, amit a napokban
adtak át ünnepélyes körülmények között, melyen
mások mellett részt vett Ékes József országgyûlési
képviselõ és Polgárdy Imre megyei alelnök is. 

Ünnepi Jókívánság!

Badacsonytomaj tisztelt lakosainak és ingatlantulajdo-
nosainak áldott és békés Karácsonyi Ünnepeket és Bol-
dog Újévet kívánunk.

BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVáárroossüüzzeemmeelltteettõõ  KKFFTT  ddoollggoozzóóii



2010. október 04-én történt vörösiszap katasztrófa áldo-
zatinak megsegítésére országos méretû összefogás indult. 

A Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete az Önkor-
mányzattal és a helyi vállalkozókkal karöltve felhívást inté-
zett a károsultak támogatására. Mondják: "bajban ismer-
szik meg az ember", s valóban a mi kis településünkön is
tapasztalhattuk az emberi segítõkészség példátlan meg-
nyilvánulásait. A kihelyezett pénzgyûjtõ kazettákból s
egyéni felajánlásokból 151 000 Ft gyûlt össze, mely ösz-
szeget a Magyar Vöröskereszten keresztül juttattunk el a
rászorultaknak. Szép számmal érkeztek tárgyi adományok
(tartós élelmiszer, tisztítószer, fertõtlenítõszer, védõkesz-
tyû, gumicsizma), melyeket személyesen juttattunk el  Dér
Tibor, Gyécsek Norbert és Vercz Attila segítségével
Devecserbe. Köszönet érte.

A hömpölygõ áradat maga mögött hagyta a síró, ezer
sebbõl vérzõ természetet, az embereket akik magukban
mélyen eltemetve õrzik fájdalmukat, elveszített családtag-
jaikat, emlékeiket. Az élet azonban megy tovább, s mi
reménykedünk, hogy a sebek majd begyógyulnak, a ter-
mészet újra kivirágzik. Bízunk abban, hogy a vörösiszap
sújtotta családoknak lesz ereje az újrakezdéshez, s bízunk
abban, hogy az emberi összefogás erõt ad és segíti Õket

ezen az úton. Reméljük, hogy ez a katasztrófa örök tanul-
ságként fog szolgálni mindenki számára, hogy soha többé
ne történhessen meg újra.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden támo-
gatásért a károsultak nevében is. Hálásak vagyunk min-
denkinek, aki önzetlenül támogatta bajba jutott embertár-
sainkat pénzadománnyal, tárgyadománnyal, vagy akár egy
telefonhívással. Településünk emberhez méltóan szívesen
segít a bajbajutottakon, hisz ebben az évben már összefog-
tunk az árvízkárosultak megsegítésére is.  Köszönet érte.

A vöröskereszt helyi szervezete megköszöni mindazok
segítségét, akik évrõl-évre azért nyújtják karjukat, hogy
másokon segítsenek. Önzetlenségüket mi sem bizonyítja
jobban, hogy ezek az emberek sohasem tudhatják meg,
kihez, mikor, mekkora szükség közben érkezett meg leg-
drágább adományuk, a saját vérük, mely a bajba jutottak
számára egy újabb életesélyt jelent. A véradás nagyszerû-
sége az önzetlenségben és a szolidaritásban rejlik, abban,
hogy erre a vérre bármikor bárkinek szüksége lehet, és ez
egyben bármikor és bárkinek az életét jelentheti!

A Badacsonytomaji Vöröskereszt Békés, Boldog Ünne-
peket kíván településünk valamennyi lakójának.

BBuujjttoorrnnéé  JJuuddiitt  VVöörröösskkeerreesszztt  BBaaddaaccssoonnyyttoommaajjii  SSzzeerrvveezzeettee  

Köszönet a vörösiszap 
károsultjainak megsegítéséért, véradásért

Az Országos Polgárõr Szövetség felhívására a polgárõrség
november 13-ra országos õszi szemétgyûjtési, takarítási
akciót szervezett valamennyi egyesülete részvételével,
kérve más civil szervezetek csatlakozását is az akcióhoz. 

Városunkban a Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj,
illetve annak szervezésében az Önkormányzati Tûz-
oltóság, a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár, a
Városüzemeltetõ Kft., a Tatay Sándor Általános Iskola és
Szülõi Munkaközössége, a Pipitér Óvoda, a Sporthorgász
Egyesület, a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület, a Nõk
a Balatonért Egyesület helyi szervezete, a Vöröskereszt
helyi szervezete, a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület,
a Nyugdíjas Egyesület és a Sport Egyesület vett részt az
akcióban.

Ugyancsak az OPSZ felhívására a polgárõrök a munka-
helyi és egyéb felajánlásokon túlmenõen anyagilag is
támogatták az árvíz illetve vörös iszap károsultakat.
Mindkét esetben 5-5 ezer Ft-ot utalt át az egyesület a se-
gély számlára. A vörös iszap károsultak helyszíni, segítõ
munkáiban Bolf Károly, Csizmazia Pál, Kovács András és
Takács Ákos polgárõrök vettek részt.

MMóórroocczz  IIssttvváánn  eellnnöökk

Polgárõr hírek

Megdöbbentünk! A halál híre mindig szomorú. Szomo-
rú, különösen akkor, ha az közvetlen barátunkat, munka-
társunkat érinti. Készültél Balatonfüredre, az utolsó baj-
noki mérkõzésünkre - mint mindig, hisz hû voltál a csa-
pathoz az egyesülethez.

Sajnos ott már csak a megváltoztathatatlannal, a csa-
pattagok karján lévõ gyász szalaggal a néma emlékezés
perceivel találkozhattunk. 

Neked szólt, aki évekig gondoztad a labdarúgópályát,
mint szertáros pedig szolgáltad a csapatot, nem ritkán
különleges igényeket is teljesítettél a fiúk felé.

Itt maradtál közöttünk. Hamvaid szülõvárosodon -
Jászapátin - túl szeretett tájunkon a Balatonon -
Badacsonytomajon is  emlékedet õrzi.

Fájó szívvel búcsúzunk Tõled - emlékedet kegyelettel
õrizzük, szeretettel gondolunk az eltöltött közös évekre,
színes egyéniségedre.

AAzz  EEggyyeessüülleett  ttaaggjjaaii  nneevvéébbeenn  LLeesszz  FFeerreenncc  eellnnöökk

Elment a Janó…

Hálával gondolunk mindazokra, akik az iszapkárosultak
megsegítésére szervezett gyûjtésünkben részt vettek. 

A segítségért Dr. Horváth Ildikó devecseri körzeti orvos
mondott köszönetet, aki személyesen osztotta szét a két
teherautónyi küldeményt, üdítõitalt, ásványvizet, tisztító-
szert, ágynemût, ruhákat, a sok élelmiszert és több mint
140 db meleg pulóvert a leginkább rászorulóknak. Ezt a
szívbõl jövõ köszönetet kell tolmácsolnunk mindazoknak,
akik adományaikat a Badacsony Fogadóban berendezett
gyûjtõhelyre elhozták.

Szívmelengetõ volt látni, ahogy mindenki azt adta, amit
tudott. Külön köszönet a badacsonytomaji állandó lakók-
nak, nyaralóknak az összefogásért, az adományokért, a
gyûjtésben résztvevõknek és a fuvarosoknak az akció sike-
réért. 

Szép Adventet, áldott Karácsonyt kívánunk mind-
nyájuknak! FFoollllyy  ÁÁggnneess,,  TTEETTTT  KKöözzéélleettii  FFóórruumm  EEggyyeessüülleett

Köszönet a TETT
Fórumtól

Megtartotta éves közmeghallgatását Badacsonytomaj
város Képviselõ-testülete december 14-én az Egry József
Mûvelõdési Házban.

Ritkán látott érdeklõdés kísérte az ülést, több mint
százan voltak a helyszínen. A polgármesteri beszámoló
után a meghívón szereplõ négy közül, mindössze a
szemétszállítással kapcsolatos napirendet vitatatták meg a
jelenlévõk, közel négy órán keresztül. Számos hoz-
zászólás, kérdés, javaslat fogalmazódott meg a hulladék-
szállítást végzõ és kezelõ cég igazgatói felé. A közmeghall-
gatáson részt vevõk többsége amellett érvelt, hogy a
Képviselõ-testület még ne kössön szerzõdést a hul-
ladékkezelõ konzorciummal, vizsgálja meg a zsákos hul-
ladékszállítás megteremtésének lehetõségét, a jelenlegi
edényzet megtartása mellett. A lapzárta utáni közmeghall-
gatásról és az ügyben bekövetkezõ fejleményekrõl részlete-
sen tudósítunk a januári Badacsony újságban. 
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Közmeghallgatás

Gyászhírek:
Benkõ Lajosné sz. Németh Anna

(született 1930-ban), elhunyt október 24-én.

Czanka Imréné sz. Dabosi Irén
(született 1926-ban), elhunyt október 30-án

Szabó Károlyné sz. Zabó Anna
(született 1937-ben), elhunyt november 11-én

Járvás István 
(született 1948-ban), elhunyt november 25-én 

Mohácsi Istvánné sz. Balassa Mária
(született 1960-ban), elhunyt november 29-én

Kömüves Lajos 
(született 1952-ben), elhunyt november 30-án

Szávai Gézáné sz. Kovács Emerencia
(született 1927-ben), elhunyt december 7-én

Nyugodjanak békében!

Magyar haditudósító a finn-szovjet háborúban
A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár valamint a
Collegium Fenno-Ugricum közös szervezésében Egey
Emese tartott elõadást "Magyar haditudósító a finn-szov-
jet háborúban" címmel Rácz István Európa szerte ismert
fotómûvész kalandos életútjáról.

Rácz István (1908-1998) Tõketerebesen született 1908-
ban. A Csehszlovák hatóságok családját 1921-ben kiutasí-
tották az országból, ekkor települnek át Sárospatakra, ahol
1926-ban érettségizik. Budapesten  az Eötvös Kollégium
diákja, ahol 1931-ben diplomázik.  2 évig Budapesten a
Berzsenyi Dániel Reálgimnáziumban olasz nyelvet tanít.
Politikai okokból 1933-ban letartóztatják egy évig börtönbe
zárják. 1934-ben Csehszlovákiába emigrál, ahol baloldali
lapoknál újságíró és mûfordító. A müncheni egyezmény
után Csehszlovákiából is menekülnie kell. 1939-tõl új
hazája Finnország. Nyelvtudás híján fényképezni kezd,
szabadúszó fotóriporterként dolgozik. A mesterséget auto-
didakta módon sajátította el. Felvételei napilapokban,
képes újságokban és idegenforgalmi kiadványokban jelen-
nek meg. 

1939 õszén Szovjetunió területi követelését nyújtotta be
Finnországnak. Az elutasítást követõen, hadüzenet nélkül,
1939. november 30.-án megindult a Vörös Hadsereg, és
megkezdõdött Helsinki bombázása. A harcok megin-
dulásától kezdve fotózott.  A háború pusztításai
megrázták, a finnek oldalán önkéntesnek jelentkezett,
majd 1941-1944-ig az ún. folytatólagos háború során
másodszor is jelentkezik önkéntesnek. 1941. júliustól a 45.
gyalogezredben szolgál és a hadszíntereken végig fotózott.

Volt olyan képsorozat, amit kezdettõl kiállításra szánt. 
A fotókon feltûnik néhány híres ember is, mint Martta

Kontula finn színész, vagy Karl Jyrki Sailo finn szob-
rászmûvész.

1945.õszén visszakerül Sárospatakra és finn mintára
népfõiskolát szervez. A pataki Rákóczi Várban múzeumot,
mûvészotthont és szabadmûvelõdési akadémiát alapít. 

Állása megszûnése után kis kitérõkkel - Bodrogköz,
Békéstarhos, Budapest - 1956. karácsonyán kivándorló
útlevéllel újra Finnországba költözik, ahol folytatja a
fényképezést.  Régi idõk mûkincseit, középkori temp-
lomokat fotografál, amelyeket könyvekben mutat be. 

1961 - 1968-ig Svájcban éltek feleségével. A svájci évek
alatt húsznál több albuma jelent meg. 

Helyszínek ahol fotózott: valahol Kelet-Karjalában:
Karjala erdõségeiben; Helsinki, Turku, Tampere és kar-
jalai települések, csataterek. 139 db kasírozott hadi-
tudósító-fotó került Sárospatakra, amelyeket személyesen
bízott a Tudományos Gyûjteményekre azzal a kéréssel,
hogy az anyagot ne vegyék állományba, maradjon titok-
ban. 

A képek csoportosítása: Pillanatképek a frontról, A
hátország élete, Az újjáépítés képei.

Rácz István módszeresen gondoskodott hagyatékáról;
ameddig egyre romló látása engedte, mindvégig újabb és
újabb fotóalbumok készítésén dolgozott.

1998-ban, 90 évesen autóbalesetben hunyt el. 

DDeeáákk  FFeerreennccnnéé

A Városnapon találtunk egy videókamerát! 
Jogos tulajdonosa munkaidõben a Közösségi

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

Talált kamera!



A Tapolcai Kistérség 30 településének közel 500 diákja
számára biztosít igényes képzõ és iparmûvészeti oktatást
intézményünk - mondta köszöntõjében Baranyai Zoltánné
igazgató - a Szín-Vonal Mûvészetoktatásban, Tehetséggon-
dozásban Tehetségpontot pedig 2010 novemberében regiszt-
rálták. 

A tehetségpontok célja a tehetségígéretek felkutatása, az õ
képességeik kibontakoztatása, tehetség-gondozási taná-
csadás, a tehetséggondozással foglalkozó intézmények
együttmûködésének kiépítése. A fenti tevékenységekkel
összefüggésben került sor a Géniusz Tehetségnap megren-
dezésére is, melynek programja rendkívül sokrétû volt:
egyrészt sor került a kistérségi képzõmûvészeti pályázat, a
regionális mûvészeti projekt értékelésére, a védett állatokat
illusztráló verseskötet bemutatására. Emellett játszóházak,
mûhelybemutatók tartására, kreativitás versenyekre, konfe-
renciára, a kistérségi Tehetségsegítõ Tanács megalakulására,
a tapolcai kistérség négy kortárs képzõ- és iparmûvészének
megismerésére (Igaz Anikó, Szabó Ágnes, Bodor István,
Gersterkorn Román) a hulladék anyagok felhasználásával
készített ruhák divatbemutatójára.

A kistérségi képzõ- és iparmûvészeti versenyre közel 2000
pályamunka érkezett be a kistérség óvodáiból, általános
iskoláiból, alapfokú mûvészetoktatási intézményeibõl.
Baranyai Zoltánné igazgató elmondta: hihetetlenül nagy
öröm és megtiszteltetés számukra, hogy a térség intéz-
ményei, diákjai ilyen nagy számban vettek részt ezen a tehet-
ségkutató pályázaton. A 130 díjazott tanuló és felkészítõjük
könyvjutalomban részesült.
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A Géniusz Tehetségnap céljai között szerepel a tehetségfel-

tárás, tehetséggondozás fontosságának hangsúlyozása, a fel-
nõttek számára gazdag ismeret és tudás biztosítása a tehetség-
gondozó rendszer mûködésérõl, a kistérség fiataljai számára a
valós értékek középpontba állításával, kortárs mûvészek
bemutatásával követhetõ példák állítása, a diákoknak és
tanárainak bemutatkozási lehetõség, hasznosítható ismeretek,
együttmûködési lehetõségek nyújtása, vidám, fesztivál jellegû
programokkal meghatározó pozitív élmények biztosítása, a
kistérségi tehetségsegítõ hálózat kialakulásának elõsegítése.

Mesével gyógyít
"Nõk a mesékben" címmel tartott elõadást Dr. Boldizsár
Ildikó meseterapeuta november 23-án a Közösségi
Házban, a Nõk a Balatonért Egyesület szervezésében
zajló Balatoni Téli Esték keretében.

A népszerû író, pszichológus bemutatta Királylány
születik címû mesekönyvének legfrissebb - francia és
lengyel nyelvû - kiadásait, kiemelve, hogy ezekben a
mesékben mindazt szerette volna továbbadni, amit
lányainknak a nõiségrõl tudni kell. A szakemberek
számára írta a Meseterápia címû elméleti könyvét, amely-
ben negyedszázados tapasztalatait, kutatásainak ered-
ményét adta ki. Tizenöt éve gyógyít mesékkel a doktornõ
mentális betegségben szenvedõ felnõtteket, amit az ered-
mények is igazolnak. A terápiának minden pontja a mesék
õsi rendszere alapján dolgozódott ki, azok szerkezetét
követi. Régen a felnõttek mûfaja volt a mese és most Dr.
Boldizsár Ildikó arra törekszik, hogy ezt "visszaadja"
nekik, hiszen ezekben komplex tudás õrzõdött meg. Ez az
örökség megtanítja a hallgatókat arra, hogy milyen kap-
csolódási pontokat találhat önmaga és a világ között. Az
életünk szépsége, gazdagsága, a saját boldogságunk múlik
azon, hogy milyen minõségben tudunk kapcsolódni a
körülöttünk lévõ világhoz. Nemcsak a másik emberhez, a
közvetlen környezetünkhöz, hanem tágabb értelemben a
világhoz, a közösséghez, a település lakóihoz. KKyy

Elhelyezték Magyarország elcsatolt 49 vármegyéjének
Vastag Gábor által készített címerét a Történelmi Emlék-
parkban felállított Trianon Emlékkereszten, a helyi
FIDESZ csoport szervezésében december 5-én megtartott
ünnepség keretében.

Emlékezni, megbocsátani, hálát adni és remélni jöttünk
ma itt össze - mondta beszédében Rajzó Ildikó, a FIDESZ
helyi csoportjának elnöke - emlékezni arra a 2004-es decem-
ber 5-i ügydöntõ népszavazásra, ahol határon túlra szakadt
testvéreink kettõs állampolgársága volt a tét. Megbocsátani -
azon határon belül maradt testvéreinknek, akik hagyták
magukat megtéveszteni és nemmel szavaztak, vagy el sem
mentek voksukat leadni. Nagyfokú csalódottság és kiábrán-
dultság lett a választás eredménye a határon belül és kívül
egyaránt. Az idén megválasztott Orbán kormány elsõ
intézkedéseinek egyikével létrehozta a kettõs állampolgársá-
got. Hálát adni - a Magyarok Istenének, hogy megtart ben-
nünket és hitünket. Remélni, mert Kárpát-medence
szétkaszabolt magyarsága, leválasztott vármegyéi végre újra
egyesülnek. Itt, és most a Badacsony lábánál felállított
emlékkereszten. Ez az egység, - bár jelképes - de él, mert
emlékezünk, megbocsátunk, hálát adunk és remélünk.

Fagyos Advent vasárnapra virradtunk - mondta köszön-
tõjében Faragó György - várakozás: várjuk az újjászületést.
Mi itt, a szétszakított ország keresztfájánál várjuk az
újjászületést. Azért helyezzük fel a negyvenkilenc elcsatolt
vármegye címerét, mert ezzel is kifejezésre akarjuk juttatni,
hogy szükségünk van minden magyar testvérünkre. A ma-
gyarság az elmúlt száz év során szétszóródott, nincs olyan
család, melyben ne lett volna hadifogoly, ne hullt volna vére,
ne lett volna kivándorló. Ez a kereszt legyen emlékeztetõ: mi
történelmi nép vagyunk, még mindig élünk és élni is fogunk.
Magyarország a Szent Korona országa és ragaszkodunk
mindenhez és mindenkihez, aki magyar.

Korbély László és Vastag Gábor ezt követõen elhelyezte a
kerámia címereket a kereszten, majd a tövében mécsest gyúj-
tottak. A megemlékezésen Földi István plébános mondott
fohászt, Eszterházy Pál imáját idézve, Ali Éva pedig
elszavalta Vas Albert: Üzenet haza címû versét. 
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Kistérségi Tehetségnap

Vármegye címerek az emlékkereszten

Vastag Gábor térítés nélkül készítette el a címereket, a
megvalósuláshoz felajánlott összegeget, ezért a vörös-
iszap katasztrófa áldozatainak juttatják el a szervezõk

A felnõttek Kormos Dénes fejlesztõ, kutató pedagógus
- aki Hoffmann Rózsa államtitkár asszonnyal a tehet-
séggondozást kormányprogrammá fogadtatta el -
elõadása segítségével a tehetségsegítés lehetõségeivel
ismerkedhettek

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Sajtótájékoztatót tartottak a badacsonytomaji könyvtárban
megvalósuló fejlesztésekrõl december 2-án.

Fodor József igazgató elmondta, hogy 2008-ban az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv keretében kiírásra került a TIOP
- 1.2.3. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra
fejlesztése -Tudásdepo -Express" címû pályázat. A pályáza-
ton a badacsonytomaji városi könyvtár konzorciumi tagként
vett részt, a veszprémi, sümegi, herendi és a balatonfûzfõi
városi könyvtárakkal. A badacsonytomaji könyvtár által elny-
ert támogatási összeg 4.804.928,- Ft. A régi számítógépek
elavultak, lassúak, nem felelnek meg a XXI. század
követelményeinek. Az informatikai fejlesztés következmé-
nyeként a szolgáltatások még szélesebb körben válnak elér-
hetõvé a felhasználók részére, illetve új olvasói rétegek meg-
jelenésére is számítanak. Elsõsorban a fogyatékkal élõ hallás-
és látássérültekre gondolnak, akik számára a beépített
képernyõolvasó, illetve indukciós hurok segítségével szintén
elérhetõvé válnak a szolgáltatások. Az intézmény nem ren-
delkezett könyvtári integrált rendszerrel, ami lehetõvé tette
volna az állomány és a kölcsönzés számítógépen történõ
tárolását, holott a közel 18.000 db dokumentum nagysága ezt
már mindenképpen indokolta.

A fej lesztést követõen lehetõvé vált az állomány számí-
tógépre való vitele, bárki által hozzáférhetõvé válása, az
olvasók könnyebben és gyorsabban jutnak információhoz.
Az interneten keresztül az olvasók számára a nap 24
órájában válik elérhetõvé a könyvtár.

Idõvel lehetõség nyílik elektronikus úton elõjegyzést
kérni, kölcsönzést hosszabbítani, keresni az állományban,
könyvtári eseményekrõl tájékozódni. Ky

Megújuló könyvtár

Fotó: Deák

Folytatás az 1. oldalról...



A Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete több éves ha-
gyomány alapján közösen, évente egyszer ünnepli meg a
tagjai név-, és születésnapját. 

Komoly készülõdés elõzte meg az évenkénti közös név-
és születésnapi köszöntõt a Nyugdíjas Egyesületben. Az
Egyesület az alakulása során határozta el, hogy a tagjai név
és születésnapját nem a naptári idõpont szerint, hanem
évente egy napon, közösen ünneplik meg. Azért döntöttek
így mert nem biztos, hogy az aktuális naptári napon min-
denki jelen tud lenni és a különbözõ elfoglaltságok miatt,
az ünnepélyes jelleg sem minden esetben biztosítható.
Ezért egy, az év vége felé kijelölt napon, - ez évben novem-
ber 25-én - tartják a megemlékezést ünnepélyes keretek
között. A kitûzött napot több egyeztetés után választják ki,
elõre készül mindenki valamilyen meglepetéssel, vagy fi-

nomsággal. Természetesen idõs korban már nem lehet
kiszámítani, hogy valamelyikük egészségi állapota miatt
nem tud megjelenni. Õróluk ugyanúgy megemlékeznek és
a közösen elkészített ajándékot a lakásán adták át.

Ez évben a hagyományoktól eltérõen nem egy étterem-
ben, vagy kávéházban rendezték a köszöntõt, hanem az
ünneplés bensõséges jellegét fokozták azzal, hogy a
Közösségi Házban saját rendezésben és elõkészítésben tar-
tották a megemlékezést. Az ünnepségen részt vett az
Egyesület meghívásának eleget tett Krisztin N. László pol-
gármester és Csanádi Csanád alpolgármester is. 

Az elnök és a polgármester köszöntõje után az egyesület
tagjai megajándékozták egymást egy-egy szál virággal, és a
Rácz Mária által készített kedves ajándékkal. A
pohárköszöntõk után a finom bográcsban készült vacsora
és a sok házi sütemény elfogyasztása következett, a
kellemes hangulatot Stankovics György zenéje fokozta.

A kedves ünnepség és annak jó hangulata bizonyítja,
hogy a város idõs polgárai igénylik - ha nem is nagy lét-
számmal - a közösségi életet és közösségi gondolkodást.
Nagyon jó lenne, ha minél többen felismernék ezt és csat-
lakoznának az Egyesület tevékenységéhez, megszépítve az
idõs és talán magányos napjaikat.

Szeretettel vár minden idõs embert a Badacsonytomaji
Nyugdíjasok Egyesülete. FFllaammiiss  MMiihháállyy  eellnnöökk

Név- és születésnap közös ünneplése

Szokásos õszi kirándulásunkat november 6-án ren-
deztük, lelkes kis csapatunk, (az ovisoktól a nyugdíjas
korosztályig) a badacsonyörsi vasúti megállóból vágott
neki a Badacsony hegynek.

Úticélunk a hegy szívébe rejtett II. János Pál emlékhely
volt. Szép õszi idõben sétáltunk végig utunkon, ahol
egyesületünk vezetõi és tagjai pár perc alatt terülj asztalká-
mat varázsoltak. Erõt merítettünk a forrás vizébõl, majd
kis pihenés és beszélgetés után elindultunk haza. A
Balatonra kitekintve ismét megállapítottuk, hogy a világ
legszebb helyén élünk. S talán jobban kellene vigyáznunk
természeti kincseinkre, hirdetni az idelátogatok számára.    

SSiimmoonnnnéé

November 22-én óvodánkban nevelés nélküli munkanap
volt.  Az idén ezen a napon készítettük el az ajándékokat,
amelyeket a KARÁCSONYI VÁSÁRON bocsátunk
áruba. A bevételt óvodásaink javára fogjuk fordítani.
Fogadják tõlünk sok szeretettel!

Három nap múlva pénteken a kora esti órákban
ADVENTI KOSZORÚKAT készítettünk. Ennek az
összejövetelünknek is az a célja, hogy óvodásaink szülei,
ismerõsei, településünk lakói közelrõl nyerjenek betekin-
tést óvodánk hagyományõrzõ tevékenységeibe, jobban
megismerjék az itt dolgozó óvó-, és dajka néniket, a szép,
a szeretet egyik jelképének alkotása közben felhõtlenül,
õszintén beszélgethessünk egymással, véleményt cserél-
hessünk. A közös munka jótékonyan hat a már kialakult és
az új kapcsolatokra, melyek építõek lehetnek óvodai
nevelõ munkánk során.

Decemberi nyilvános programunk a KARÁCSONY-
VÁRÓ JÁTSZÓHÁZAT 10-én, pénteken délelõtt tartot-
tuk óvodánk, a Pipitér óvoda aulájában. Szeretettel hívtuk
és vártuk az érdeklõdõ szülõket!  Gyermekeikkel közösen
készíthettek apró dísz-, és ajándéktárgyakat.

A legszebb ünnepet várva nem maradhat el a jókívánság
sem.

Kolléganõim nevében is kívánok minden kedves olvasó-
nak áldott karácsonyt, békés, boldog újesztendõt!

DDrr..  GGeelleennccsséérr  OOttttóónnéé

Karácsonyi készülõdés
Októberben az egész ország megmozdult, hogy a vörös-
iszap-katasztrófa károsultak segítségére legyenek. 

Minket, gyerekeket is megérintett a tragédia híre és segí-
teni akartunk - elsõsorban az ott lakó gyerekeknek. Az iskola
tanulói lemondtak egy napi édességükrõl és ennek az árát
az iszapkárosultaknak ajánlották fel. Készítettünk egy ado-
mánygyûjtõ ládát, amelyben összesen ötezer forintot gyûjtöt-
tünk össze, ezt Lakatné Mógor Katalin tanárnõ segítségével
eljutattuk a rászoruló gyerekeknek. Jó érzéssel tölt el bennün-
ket, ha nem sok pénzzel is, de segíthettünk a szerencsét-
lenül járt embereknek.  DDéérr  EEsszztteerr,,  GGiissbbeerrss  ZZssóóffiiaa,,  77..  oosszzttááyy    

Segítettünk!

ÁÁllddootttt,,  bbéékkééss  ÜÜnnnneeppeekkeett,,  ééss  ssiikkeerreekkbbeenn  ggaazzddaagg,,  bboollddoogg
úújjéévveett  kkíívváánnuunnkk  mmiinnddeenn  kkeeddvveess  PPaarrttnneerrüünnkknneekk..

Ezúton is tisztelettel köszönjük a Városüzemeltetõ
Dolgozóinak, Budai Tibornak, Fekete Ferencnek,
Fekete Lászlónak, a Horgász Egyesület elnökének:
Kovács Andrásnak, Nagy Sándornak, Meilinger
Istvánnak, Vercz Attilának a támogatását, mellyel hoz-
zájárultak a "Mindenki adventi koszorújának"
elkészítéséhez. NNaaBBEE  hheellyyii  CCssooppoorrttjjaa

BÖÉE kirándulás

Már több éves hagyomány a Pipitér Óvodában, hogy
karácsony elõtt játszóházba hívjuk az óvodás gyermekek
szüleit.

A délelõtt rendezett program folyamán óvodásaink
szüleikkel közösen tevékenykedhettek, karácsonyi
díszeket, apró ajándékokat készíthettek az óvó- és dadus-
nénik segítségével. Ezen a meghitt hangulatú eseményen a
szülõkkel közösen eltöltött idõ, a barkácsolás öröme és az
ajándékkészítés felemelõ érzése gazdag élményt nyújtott a
kicsiknek, még szebbé téve számukra a karácsony elõtti
izgatott ünnepi várakozást.

Az óvodások nevében köszönjük a szülõknek, hogy
süteménnyel, üdítõvel támogatták a rendezvényt.

KKoovvááccss  ZZssuuzzssaannnnaa  óóvvooddaappeeddaaggóógguuss

Az ünnepi
készülõdés jegyében

Iskolánk december elején részt vett a tapolcai SZISZI
iskola szervezésében megrendezésre kerülõ labdarúgó
teremtornán.

Érdekessége volt a versenynek, hogy a pályán kívül is
volt versengés, számítógépes PC játékban is összemérhet-
ték labdarúgó tudásukat a tanulók. A két eredmény
összeadódott, és így alakult ki a végeredmény. A Tatays
diákok az elõkelõ 2. helyen végeztek, amelyhez gra-
tulálunk. A csapat tagjai: Mékli Miksa, Vadász Attila,
Horváth Norman, Farkas Balázs, Farkas Dániel, Péntek
Axel. SScchhnneeiiddeerr  ZZssoolltt  tteessttnneevveellõõ

Ezüstérem futsalban

A hagyományokhoz híven idén is megérkezett
intézményünkbe a jó öreg Mikulás. Alsó tagozatos tanu-
lóink versekkel, dalokkal köszöntötték õt és örömmel
fogadták a tõle kapott édességeket. A harmadik osztályosok
kis csapata késõbb felkerekedett és a badacsonytördemici,
majd a badacsonytomaji óvodásokat lepték meg egy kedves
jelenet eljátszásával. BBoollffnnéé  TTóótthh,,  MMeelliinnddaa  MMkk..  vveezzeettõõ

Hull a pelyhes….

Földi István plébános tovább bõvítette a jelenlévõk tudását
Szent Márton legendáival, majd megáldotta a szekéren elhe-
lyezett újbort. Csanádi Csanád alpolgármester ütötte csapra
a tizenkét gazda által összeadott 140 liter, immár megszen-
telt bort tartalmazó hordót, az egyre gyarapodó vendégsereg
örömére. Az ételkínálatban is találhatott mindenki kedvére
valót, hiszen a libazsíros kenyértõl, töpörtyûtõl kezdve sok-
féle sütibõl is válogathattak.

A hideg idõ ellenére sokan jelentkeztek a töklámpás-
faragó versenyre, amelynek fõdíját - egy szánkót - Tobak
Dominik vihette haza. A mûsorban fellépett a Nõk a
Balatonért Egyesület énekkara, Szigliget és Tördemic tánc-
csoportja, a Pipitér Óvoda Szülõi Munkaközössége minde-
közben házias lekvárokat, befõtteket kínált, melynek be-
vételét a ovis gyerekek javára fordítják. KKyy

Márton-napi vigasság

Fotó: Schneider

Fotó: Deák

Fotó: Simonné

Fotó: Kalmár

Fotó: Gelencsér

Folytatás az 1. oldalról...



Amikor az angyal hírül adta Máriának Jézus születését, õ
megkérdezte: "Hogyan lehetséges ez?" Az angyal ezt vála-
szolta: "Istennél semmi sem lehetetlen". 

Bizonyítékul Erzsébet példáját idézte, aki idõs kora
ellenére gyermeket fogant. Mária hitt, és így az Úr Édesany-
ja lett. Isten mindenható: gyakran olvassuk ezt a
Szentírásban. A kifejezés Isten hatalmára utal, hogy megáld-
ja, megítéli és irányítja az eseményeket, amelyek révén meg-
valósítja terveit.

Egyetlen dolog akadályozhatja mindenhatósága
érvényesülését: az ember szabadsága, aki szembehe-
lyezkedve az Õ akaratával gyengévé válik, holott hivatása
szerint osztoznia kéne Isten erejében. Ez az ige felébreszti
szívünkben az Atyaisten szeretetébe vetett határtalan bizal-
mat. Hiszen ha Isten a Szeretet, akkor ennek logikus
következménye, hogy teljesen ráhagyatkozzunk. Neki
hatalmában áll megadni bármilyen kegyelmet: világi és lelki
javakat, lehetséges és lehetetlen dolgokat. Megadja azoknak
is, akik kérik, és azoknak is, akik nem, mert - amint az
evangélium mondja - Õ Atya, aki "fölkelti napját jókra és
gonoszokra egyaránt". Tõlünk is azt kéri, hogy ugyanazzal
az egyetemes szeretettel tegyünk mindent, mint Õ. 

Hogyan éljük tehát ezt az igét a hétköznapokban? Idõrõl
idõre mindannyiunknak szembe kell néznünk nehéz, fáj-
dalmas helyzetekkel, mind személyes életünkben, mind
kapcsolatainkban. Sokszor teljesen tehetetlenek vagyunk,
mert ragaszkodásokat fedezünk fel magunkban a dolgokhoz
vagy emberekhez, és szeretnénk megszabadulni tõlük, ám
érezzük, hogy gúzsba kötnek. Gyakran a közönyösség és az
egoizmus falaiba ütközünk, vagy olyan események történ-
nek, amelyek mintha meghaladnák az erõnket, ezért inkább
feladjuk a harcot. Az ilyen pillanatokban jöhet segítségünkre
ez az életige. Jézus hagyja, hogy szembesüljünk tehetetlen-
ségünkkel. Nem azért, hogy elbátortalanodjunk, hanem
hogy jobban megértesse velünk: "Istennél semmi sem

lehetetlen"; azért, hogy elõkészítsen minket kegyelme rend-
kívüli erejének megtapasztalására, mely éppen akkor nyil-
vánul meg, amikor belátjuk: saját erõnkbõl semmire nem
megyünk. Ha a legkritikusabb pillanatokban ezt ismételjük,
felszabadul mindaz az energia, amelyet Isten igéje hordoz,
és valamiképpen részesedünk Isten mindenhatóságából. Van
viszont itt egy feltétel: Isten akaratát kell élnünk, sugározva
magunk körül a Tõle kapott szeretetet. Így összhangban
leszünk Isten mindenható szeretetével, melyet teremt-
ményei iránt táplál és ezáltal hozzájárulhatunk az
egyénekrõl és az emberiségrõl alkotott tervének megvaló-
sulásához. 

Hogy ezt az igét éljük, és hatékonyságát teljességgel meg-
tapasztaljuk, van még egy kiváltságos lehetõségünk: az
imádság. Jézus azt mondta, hogy bármit kérünk nevében az
Atyától, meg fogja adni. Kérjük tehát tõle mindazt, ami
leginkább a szívünkön fekszik, azzal a szilárd hittel, hogy
számára semmi sem lehetetlen: kérjük a reménytelen
helyzetek megoldódását, a világ békéjét, a súlyos betegek
gyógyulását, a családi és társadalmi konfliktusok elsimulását!
Ha pedig kölcsönös szeretetben, teljes egyetértésben többen
fohászkodunk ugyanazért, akkor maga Jézus lesz köztünk;
Õ fogja kérni az Atyát, és ígérete szerint megkapjuk, amiért
imádkoztunk. Isten mindenhatóságába és Szeretetébe vetett
hittel egy nap mi is azt kértük valaki számára, hogy a rönt-
genfelvételen látható daganat "tûnjön el", mintha tévedés
vagy rémkép lenne. És így történt. Ha életünk eseményeit
mindig határtalan bizalommal fogadjuk, érezni fogjuk, hogy
egy olyan Atya tart bennünket a karjában, akinek minden
lehetséges. Ez nem jelentheti, hogy mindig megkapjuk, amit
kérünk. Õ Atya; mindenhatóságát mindig és csakis gyer-
mekei javára használja, akár tudják, akár nem.       Egyetlen
dolog számít: tápláljuk magunkban a bizonyosságot, hogy
Istennél semmi sem lehetetlen, és akkor soha nem tapasztalt
béke fog eltölteni bennünket.                                IIssttvváánn  aattyyaa

Szépirodalom:
Bárdos András: Love story : [mit érez egy férfi?]; Booth,
Martin: Az amerikai, Cast, P. C.: Az Éjszaka háza 6. köt.;
Doherty, Paul C.: Szobek kémei; Dzsungel a szívben :
lányok és anyák antológiája; Fallaci, Oriana: Levél egy
meg nem született gyermekhez; Fulmenková, Denisa: A
remény vonalai; Nagy Bandó András: Sosemvolt Toscana;
Ollivier, Mikael: Vértestvérek; Pancsatantra : az életböl-
csesség ötös könyve; Spiró György: Tavaszi Tárlat; A szív
kutyája : lányok és apák antológiája; Ungvári Tamás:
Nyomtalanul : a gyilkosok köztünk vannak; Vámos
Miklós: A csillagok világa

Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Applegate, Katherine: Claire-t rajtakapják; Arany László:
Fehérlófia; Bartos Erika: Bogyó és Babóca süteményei;
Kurutty utazása a Balaton körül; Fráter Erzsébet: Mesés
növények, növényes mesék

Ismeretterjesztõ irodalom:
Kerekes Pál: Az elektronikus könyv; Kiester, Sally: A
babák titkos nyelve; Felsõoktatási felvételi tájékoztató
2011; Móser Zoltán: Névviseletek 2.; Meredith, Susan: Mi
történik velem?;  Szücs Balázs: Légy az otthonom!;
Boldizsár Ildikó: Meseterápia; Horváth Ilona, F.: 90 napos
diéta; Tar Károly: Mesés közlekedés; Tószegi Judit:
Mézeskalácsok; Farkas Csaba: Windows 7 és Office 2007
felhasználóknak; Thomas, Davina: 200 blokk foltvar-
ráshoz; Trujilo, Eduardo: Keresd meg a lovasklub titkait;
Tschirner, Erwin: Német szókincs; Cade, Jared:  Agatha
Christie és a hiányzó tizenegy nap

Felhívom a könyvtárlátogatók figyelmét, hogy a
könyvtár december 20-ától szabadság miatt zárva tart.
Elsõ kölcsönzési nap: 2011. január 3. (héthõ)

A város valamennyi lakójának Radványi Kálmán mél-
tatlanul elfeledett felvidéki költõ Én Jézust várom, a kis-
gyermeket címû versével kívánok áldott, békés karácsonyi
ünnepeket,  az új évben jó erõt, egészséget, sok szerencsét. 

SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn  kköönnyyvvttáárrooss

RRaaddvváánnyyii  KKáállmmáánn
ÉÉnn  JJéézzuusstt  vváárroomm,,  aa  kkiissggyyeerrmmeekkeett

Ti nagy, hatalmas Messiásra vártok,
Ki fölkavarja az avult világot,
Kinek hatalma tisztító vihar,
Ki poklot ostromol villámival:
Én Jézust várom, a kisgyermeket,
Ki bölcsõjében játszik és nevet.

Vajúdást vártok, eszmék harcait;
Vak gyûlölettel, gõggel küzd a hit;
Viharzó harcot vív az öntudat
A szent szabadság zászlaja alatt:
Én Jézust várom, a kis csecsemõt;
Letérdelek kis lábai elõtt.

Titeket súlyos problémák gyötörnek; -
Én átadom magam a szent gyönyörnek -
Filozofáltok, írtok könyveket: -
Az én problémám: lélek s szeretet.
Én jézust várom, aki mosolyog
És mosolyától boldog vagyok.

Gyertek, fiúk, ti kicsinyek, körém
A hópelyhes karácsony estején,
Gyertyás és cukros kedves fa alatt
Hagyjuk a küzdõ, merész vágyakat!
Mi Jézust várjuk, a kisgyermeket,
Ki báj, szelídség s égi szeretet.

Könyvajánló

KKaattoolliikkuuss üüzzeenneett:: "Istennél semmi sem lehetetlen." (Lk 1,37)

Régi krónikák írják, hogy 1760 telén badacsonytomaji
legények, lányok, asszonyok meg emberek indultak el lovas
kocsikkal a befagyott Balaton jegén Endrédre, de a
bepálinkázott kocsisok úgy ûzték a lovakat, hogy azok
belerohantak a násznéppel megrakott kocsikkal egy éjsza-
ka keletkezett rianásba és valamennyien odavesztek.

A 250 éve történt katasztrófa apropóján készült az alábbi
kis írás a téli Balatonról:

A befagyott Balaton, különösen ködös idõben sarkvidéki
tájhoz hasonlít. S a tó sekély vize csaknem minden évben
befagy. Normális esetben a jég 20-25 centiméter vastag, de a
18-19 század keményebb telein méteres jégpáncél is
képzõdött a tavon. Abban az idõben fogatokkal is átjártak
egyik partról a másikra és a kõvel megrakott lovas kocsi sem
volt ritkaság a jégen.

A befagyott Balatonon közlekedõk tragédiáiról sok hátbor-
zongató történetet ismerünk az irodalomból is. A legismer-
tebbek ebbõl a szempontból Eötvös Károly Balatoni utazás
és Jókai Mór Az aranyember c. mûve. Köztudott, hogy Jókai
ebben a regényében össze is tévesztette a jéggel borított
Balaton két érdekes jelenségét, a rianást és a repedést. Olyan
embereket is elnyelõ hirtelen támadt repedés ugyanis nem
keletkezik a jégen, amilyet õ leír.

De mi is a különbség a két jelenség között? A jég a
hõmérséklet ingadozásainak hatására éppen úgy viselkedik,
mint bármely más anyag. Ezért ha a tó felett hideg
keletkezik, a jég összehúzódik és elszakad a parttól.
Felületén ilyenkor repedés fut végig, hatalmas durranással.
Ha valaki, akkor a jégen tartózkodik, s a repedés alatta siklik
el, bizsergetõ rázkódást érez és sivító, esetleg menny-
dörgésszerû robajt hall. Az ekkor keletkezõ repedés
mindössze néhány centiméter széles.

Jókai ezt a jelenséget, vagyis a repedés keletkezését írta le
pontosan és szépen, csak éppen rianásnak nevezte, amely
azonban nem úgy jön létre, és nem is úgy néz ki, mint a
repedés. Akkor, amikor a jég durrog, csattog, bátran rá lehet
menni, hiszen csak a vastag jég adhat ágyúlövésszerû hang-
okat. Ilyenkor mondják egyébként, hogy "hízik a jég".

Ha a hosszan tartó kemény hideg után melegebb napok
jönnek, a jég is fölmelegszik és kitágul. S minthogy a
repedések már befagytak, a jégben hatalmas nyomásfeszült-
ség keletkezik, és ahol ez a legerõsebb, föltorlódik, majd
megtörik, s a széthullott jégtáblák jelzik a törés helyét. Ezt a
jelenséget turolásnak nevezik. Olvadáskor azután a turolás
egyre inkább pusztul, szélesedik és ennek folytán több kilo-
méter hosszúságban elõtûnik a sötétzöld víz. A balatoni
emberek ezt hívják rianásnak. Nevét még akkor kapta, ami-

kor lovas kocsik járták a jeget, s a lovak e veszély észlelésekor
"megriadtak".

A balatoni jégmezõ pusztulása egyébként akkor kezdõdik,
amikor már egyik rianás a másik mellett szeli át a jeget. A
napsugárzás hatására a beszivárgó víztõl a jég lassan "gyer-
tyásodni" kezd, ceruza nagyságú prizmákra omlik. Ezt az
összetört jeget dobálja ki aztán az északi szél a déli partra,
helyenként több méter magas dombokat alkotva.

Aki már sétált téli idõben a Balaton partján, az tudja, hogy
a tónak nem csak a nyári, hanem a téli napokon is megvan a
maga varázsa. S ami az itt élõ embereknek fontosabb volt,
munkaalkalmat, megélhetést is jelentett a hatalmas jégtükör.
Az acélos jégen kezdõdött a téli /jégi/ halászat, a nádvágással
összehangolva. Ezekre az egykor eseményszámba menõ
nehéz, de igen szép munkákra hovatovább már csak az
idõsebbek emlékeznek.

De nem csak munkát, hanem szórakozási lehetõséget is
nyújt a befagyott Balaton, fõleg a fiataloknak, akik
évszázadok óta "lejárnak" a jégre csúszkálni, szánkózni és
korcsolyázni. A korcsolyák a régmúltban csontból, késõbb
vasalt fából, a 19. század végétõl pedig már fémbõl készül-
nek. A korcsolya mellett egy ideig kedvelt szórakozási eszköz
volt a "fakutya", vagyis a szántalpakra erõsített "karosszék",
amelyet két szöges végû bottal hajtottak elõre.
Kényelmessége és jó "úttartása" folytán nagyobb távolságok
megtételére is használták. /Pl. fonyódi kirándulásra/

Az elsõ fakutyák a tizenkilencedik század végén jelentek
meg Tomajon, az utolsók a huszadik század közepén tûntek
el. Azóta egyeduralkodóvá vált a modern, acélból készült
korcsolya, amellyel - alkalmas idõben - tömegesen siklanak a
fiatalok a sajátos hangulatú téli strandok jegén.

Kalmár LLászló: A téli Balaton

Fotó: Deák

Középiskolákban továbbtanulók!
ANGOL

80 órás (kezdõ) tanfolyam indul 7. és 8.
osztályosoknak 2011. 02. 01-tõl!

Jelentkezési határidõ: 2011. 01. 25.
Nyelvvizsga felkészítés folyamatosan!

Érd.: 06-20/561-55-57 (este)



Iváncsik Tamás a Tatay-ban
Az MKB Veszprém Szurkolói Klub és a Tatay Sándor Közös
Fenntartású Általános Iskola meghívására december 7-én
érkezett a veszprémi kézilabda csapat jobbszélsõje
vendégségbe. A sporttalálkozót Tapolcai Gábor a szurkolói
klub vezetõje és Schneider Zsolt az iskola testnevelõje
vezette. 

A rendezvényen mintegy hetven gyermek vett részt, még a
révfülöpi általános iskolából is tizenhat lány érkezett, ahol a
beszélgetés mellett ajándéktárgyak sorsolására, auto-
gramosztásra és fényképeszkedésre is lehetõsége volt a
gyerekeknek. Iváncsik Tamás beszélt játékos pályafutásáról,
családja kézilabda iránti elkötelezettségérõl, valamint
legszebb emlékeirõl a klub csapataiban és a válogatottban
egyaránt. A gyerekek is kérdezhettek, amelyre szívesen vála-
szolt a válogatott játékos. Az autogramosztásnál természete-
sen elõkerültek a mezek, labdák és minden olyan ereklye,
amit féltve õriz minden gyermek. 

Iváncsik Tamás: - Nagyon jól éreztem magam, mert
aranyosak voltak a gyerekek, nem is számítottam arra, hogy
ilyen sokan lesznek. Tapolcai Gábor barátomnak mondtam
is a végén, hogy nagyon nagy élmények az ilyen ren-
dezvények, hiszen így tudjuk mi is meg igazán, hogy meny-

nyien szeretik a gyerekek közül a kézilabdát és persze min-
ket. Mert egyszerûen nincs arra lehetõségünk a feszített
versenynaptár miatt, hogy többször elmehessünk ilyen
remek rendezvényekre. Örülök, hogy példakép lehetek, ez
pályafutásom egyik legjobb érzése. Köszönöm az iskolának
és Gábornak a meghívást."

Tapolcai Gábor: - Tudtam, hogy ezen a rendezvényen
sokan lesznek, mert a felmérések alapján a gyerekek többsége
Tamást szerette volna itt látni. Eredetileg, Mikulás napjára
terveztük a rendezvényt, de a veszprémi kézilabdások egy
nappal több szabadságot kaptak Mocsai Lajos vezetõedzõtõl,
így Tamás kérésére egy nappal elhalasztottuk a találkozót.
Összességében sikeresnek értékelem a rendezvény, remélem
a gyerekeknek is nagy élmény volt, hiszen azt elmondtam
nekik, hogy több százezer gyerek lenne most a helyükben,
ezért az ilyen sporttalálkozókat nagyon meg kell becsülni.

Schneider Zsolt: - Úgy gondolom pozitív példaképekre
mindig is szükségük volt a gyerekeknek, a mai délután talán
ezt bizonyította. Lehet valakire felnézni, elismerni, közelebb-
rõl megismerni, hiszen egy európai szintû kézilabda csapat
egy meghatározó játékosát láttuk vendégül, mindenképpen
hasznosnak tartom az ilyen jellegû rendezvényeket, a mai
kissé elkorcsosult világunkban.

Eközben az iskola diákjai közül többen is eljuthattak a
Veszprém Arénába, ahol két bajnoki mérkõzést tekinthettek
meg a gyerekek, nevezetesen az MKB Veszprém - Kecskemét
és az MKB Veszprém - PLER KC találkozókat, ahol a
mérkõzés végén még a pályára is lemehettek, így testközelbõl
tapasztalhatták meg az Aréna varázsát. Balatonfüreden
pedig a harmadik osztályosok mehettek el szüleikkel a
BKSE-MKB Veszprém meccsre.

A Kecskemét elleni mérkõzés után az iskola két tanulója
Sirkó Patricia Alexa és Tapolcai Klaudia az Aréna sajtó
szobájában készíthettek interjút - a tapolcai általános iskola
által, a kistérségi iskolák számára kiírt sportkultúrális örök-
ségünk ápolása címû pályázat elkészítéséhez - Mocsai
Lajossal, az MKB Veszprém vezetõedzõjével sportvezetõi
portrét. A lányok a pályázat elbírálásánál a második helyen
végeztek munkájukkal, amelyet elolvashatnak teljes
egészében az általános iskola honlapján, a 

http://www.badacsonyiskola.fw.hu/ címen.                  KKyy

Jól szerepeltek a fiatalok
Az U-17-es csapat tizennégy bajnoki mérkõzésén 25 pontot
szerzett, amellyel a középmezõnyben végeztek,  egy jó tavaszi
szerepléssel még a 2. helyet is megcélozhatják. Hiszen a
Zalaegerszeg utánpótlás csapata kiváló erõkbõl áll és
százszázalékos teljesítményéhez nem férhetett kétség.

Az utánpótlás csapat edzõjét Ifj. Lukács Lászlót kértük
értékelje csapata teljesítményét.

- "Miután eldõlt a nyáron, hogy a felnõtt csapat az NB III-
ban kíván indulni, nyilvánvalóvá vált az utánpótlás csapatok
kötelezõ szerepeltetése. Az utánpótlás bajnokság átszerve-
zése miatt a csapataink a II. osztály Nyugati csoportjába kap-
tak besorolást. A csoportban 8 csapat szerepelt, így az õsz fo-
lyamán minden csapattal 2 mérkõzést játszottunk. Nehéz-
ségekkel indult a nyári felkészülés, a játékosok nem, vagy alig
ismerték egymást. Eleinte nem volt zökkenõmentes a játé-
kosok utaztatása sem, hiszen az edzéseket a vezetõség dön-
tése alapján Tapolcán kellett tartani. Talán emiatt is jelezte
több fiatal, hogy nem kíván tovább futballozni.

Szinte az egész évben jellemzõ volt a fiatalok nem megfe-
lelõ edzéslátogatottsága, mindössze 3 játékos vett részt az ed-
zések minimum 80 %-án. Hiányzás okai a kollégiumi bent-
lakás, kötelezõ iskolai elfoglaltságok, betegségek voltak.

Az összeszokatlanságból, a megfelelni akarásból és egyéb
külsõ körülményekbõl adódóan a szezon eleje nem sikerült
túl jól. Sérülések, eltiltások miatt mindig fejtörést okozott a
csapat összeállítása, ezért folyamatosan szerepeltetni kellett
az U-15-ös csapatban szereplõ játékost.

A bajnokság félidejében 7 mérkõzésbõl 3 gyõzelmet ért el
a csapat és 4 alkalommal vereséget szenvedtünk. Sajnálatos
módon az elsõ számú kapusunk Szabó László súlyos májfer-
tõzést kapott - nem csak a labdarúgó pályafutása, hanem az
élete is veszélyben volt - amely után a bajnokság utolsó 6
mérkõzésére nem tudott a csapat rendelkezésére állni. Térd-
sérülést szenvedett Tóth Péter, akinek 5 mérkõzést kellett ki-
hagynia, de a bajnokság végére vissza tudott térni a csapatba.
Ilyen elõzmények után érkeztünk el a bajnokság második
feléhez, ahol a csapat már meg tudta mutatni képességeit,
tenni akarását. A játékosok lelkesen, odaadóan futballoztak a
mérkõzéseken, egymásra találtak a pályán és azon kívül is. A
csapat 5 gyõzelem mellett 1 döntetlent ért el és csupán egyszer
szenvedett vereséget, valamint 39-10 lett a gólkülönbsége. A
csapat és a csoportunk legeredményesebb játékosa jelenleg
Tombor Róbert 25 találattal. Rajta kívül nem szeretnék ki-
emelni senkit a csapatból, úgy érzem mindenki tisztességgel

helytállt. Természetesen vannak a teljesítményekben különb-
ségek, személyre szóló értékelésemet a játékosokkal megosz-
tottam. Az összeredményt tekintve úgy érzem nincs szégyen-
kezni valónk, bízom benne, hogy a társaság a tavasz folya-
mán még eredményesebb tud lenni és sikerül felérnünk a do-
bogó valamely fokára. Remélem sikerül néhány játékost a tél
folyamán igazolnunk, vagy visszacsábítani a csapatunkhoz,
hogy létszámproblémáink ne legyenek a tavaszra. A téli idõ-
szakra sem áll le a csapat, heti 2-3 alkalommal tartok foglal-
kozást a fiataloknak, mûfüvön illetve teremben, ahol elsõsor-
ban a játéké és a jó hangulaté lesz a fõszerep. A csapat játéko-
sai: Berta Dominik, Csík Milán, Horváth Márk, Hosszú
Martin, Kis Ádám, Kis Dávid, Kovács Martin, Lajtai Dávid,
Lübkemann Fred, Molnár Gergõ, Sabján Sándor, Szabó
László, Szombathelyi Ferenc, Tombor Róbert, Tóth Péter.
Szerepelt még mérkõzésen: Páhi Adrián, Major Dávid, Hor-
váth Norman, Gergulás Dániel, Ékes Sándor."

Eredmények 2010. õsz:
B.tomaj-Tapolca - Balatonlelle 6:1
Nagyatád - B.tomaj-Tapolca 2:0
Nagykanizsa - B.tomaj-Tapolca 4:2
B.tomaj-Tapolca - Barcs 6:0
Zalaegerszeg TE - B.tomaj-Tapolca 8:1
B.tomaj-Tapolca - Kaposvölgye 5:1
Hévíz - B.tomaj-Tapolca 4:0
Balatonlelle - B.tomaj-Tapolca 1:8
B.tomaj-Tapolca - Nagyatád 4:0
B.tomaj-Tapolca - Nagykanizsa 1:1
Barcs - B.tomaj-Tapolca 0:15
B.tomaj-Tapolca - Balatonlelle 6:1
B.tomaj-Tapolca - Zalaegerszeg TE 1:5
Kaposvölgye - B.tomaj-Tapolca 3:8
B.tomaj-Tapolca - Hévíz 4:0

TTaappoollccaaii    GGáábboorr
Õszi bajnoki tabella:

hely    csapat M GY D V LG KG P
1. ZTE FC U-16 14 14 0 0 107 7 42
2. HÉVIZ SK 14 10 0 4 46 21 30
3. NAGYKANIZSAI TE  MÁV 14 9 1 4 42 20 28
4. BADACSONYTOMAJI SE 14 8 1 5 61 30 25
5. NAGYATÁDI FC 14 8 0 6 49 37 24
6. KAPOSVÖLGYE LUE 14 3 0 11 38 78 9
7. BARCSI SC 14 2 0 12 15 99 6
8. BALATONLELLE SE 14 1 0 13 17 83 3

Az elsõ másodpercekben kiegyenlített mérkõzést láthat-
tunk, de Robi hatalmas ütéseivel és rúgásaival megtörte
ellenfelét és nyert. Harmadikként egy budapesti versenyzõ
következett. Robi higgadt tudatos küzdelemben köny-
nyedén múlta felül ellenfelét és ezzel megszerezte az
ezüstérmet. Fél órával késõbb kezdõdtek Péter korcso-
portjának küzdelmei, amelyek a sok nevezés végett kiesé-
ses rendszerben zajlottak. A sorsolás sajnos nem volt ked-
vezõ számunkra, hiszen a legesélyesebbnek tartott
versenyzõt kapta elsõként. Peti hihetetlenül magabiztosan,
egy tudatos küzdelemben nyert és továbbjutott. A
következõ meccsét egy fejrúgással nyitotta és ezzel az
öltözõbe is küldte ellenfelét, így készülhetett a döntõre. A
nehéz küzdelemben a bírók döntetlent ítéltek és hosszab-
bítás következett. Peti hatalmas elánnal támadt és már úgy
tûnt, hogy meg is nyeri a döntõt, de az utolsó pillanatban
az ellenfele betalált, és már nem volt idõ fordítani. A
dobogó második fokára állhatott fel. Úgy gondolom, hogy
méltán lehet büszke Badacsonytomaj tehetséges karatékái-
ra, hiszen egy rendkívül fontos versenyen méltóan képvi-
selték városunkat. Ez úton szeretném megköszönni Dá-
vid József sempainak a felkészítést. Gratulálunk!

iiffjj..  NNaaggyy  LLeeooppoolldd

Karate ezüstök
Folytatás az 1. oldalról...

Fotó: Nagy

Fotó: Schneider

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák



Sikeres fiatalok
Elkezdõdött a  2010-2011 évi Darts bajnokság, amely-
ben - tekintettel a Tomaj DC anyagi lehetõségeire - az
idei szezonban a felnõtt versenyzõk csak a csapatbaj-
noki küzdelemben vesznek részt. 

Mérlegünk az NB II. elsõ fordulójában egy gyõzelem
és egy vereség. Az ifjúságiak mind a megyei, mind az
országos versenyeken több értékes helyezést értek el.

Kovács Csilla az ifi lányoknál 2., míg a Kovács Csilla-
Molnár Péter a párosoknál 3. helyen végzett.

SSzztteerrggáárr  FFeerreenncc

Zenés játszóházat rendezett a Városi Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtár december 5-én az Egry József Mûve-
lõdési Házban.

A jó hangulatú délutánon a Mikulásra váró gyerme-
kek és szülõk egyaránt jól érezhették magukat. Rompos
Patrícia, valamint Zawaczkiné Fehér Éva vezetésével a
kisebb gyermekek szüleikkel együtt zenés-mondókás
foglalkozáson vehettek részt, majd a Brumi Bandi
Band interaktív gyermekmûsorának részeseivé válhat-
tak. 

Emellett a gyerekek kézmûves foglalkozások kere-
tében készíthettek csuhé- és ruhaangyalkát, ruha-
mikulást, karácsonyi asztali díszt, díszíthettek
mézeskalácsot, narancsot, színezhettek karácsonyi
képeket, valamint arcukra is ráfestethették a tetszésüket
leginkább megnyerõ formákat. A nap fénypontjaként
megérkezett a Mikulás és kedves krampusza, akik a
feneketlen puttonyból természetesen miden gyer-
meknek osztottak csomagot. Ezen felül az éneklésért,
valamint a versmondásért külön jutalom járt. A ren-
dezvény ideje alatt megtekinthetõ volt Szabó József
gyönyörû képeslap- és bélyegkiállítása "Csodálatos
mesevilág" címmel, melyen a régi és az új mesék egya-
ránt megelevenedtek.

A rendezvény szervezõi ezúton is szeretnék
köszönetüket kifejezni a támogatóknak: Ali Évának,
Gelencsér Tamásnak, Deák Ferencné, dr. Magó Ágnes
képviselõ asszonynak, Margittai Elemérnek és Bogdán
Klaudiának. A finom teáért Lukács Antalnénak, a
finom süteményekért Ali Évának, Baloghné Zsuzsá-

nak, Lukács Boglárkának, Márkusné Lukács Gabri-
ellának, Tóthné Márkus Andreának, Zapletál Józsefné-
nek. A jó hangulatú kézmûves foglalkozásokért: Ali
Évának, Baloghné Zsuzsának, Balogh Evelin, Farkas
Mónikának, Kissné Németh Valériának, Novák János-
né Krisztinek, Vizkeletyné  Altner Áginak, Zapletál Jó-
zsefnének.

Külön köszönet Lesz Ferencnek, Szabó Józsefnek,
valamint az elõkészületekben és a lebonyolításban való
részvételért, Novák Jánosné, Krisztinek! KKiissss  IIllddiikkóó

Szentmisék rendje az adventi 
és karácsonyi ünnepkörben:

Örsi karácsonyfa

Immár hagyománnyá vált Badacsonyörsön, a BÖÉE szervezésében a település-
részen a karácsonyfa állítás. 

A november 27-i rendezvényre az idén Folly Gyula ajándékozott egy nagy fenyõfát,
melyért ezúton is köszönetet mondunk. Jópáran eljöttek a hideg idõ ellenére. A jelen-
lévõknek forró teával, forralt borral, kávéval, süteménnyel, zsíros kenyérrel és sok fajta
pogácsával kedveskedtünk.Köszönjük mindenkinek, aki a rendezvényt segítette, akár
munkával,akár valami finomsággal.  CCsseehhnnéé  MMaarrggiitt  

Fotó: Simon

Ádventben a roraté szentmisék  hétfõn, kedden és pén-
teken 6.30-kor kezdõdnek!
December 24.
24.00 óra Karácsony vigiliája, éjféli szentmise
December 25.
10.00 óra Jézus születésének ünnepe, ünnepi szent-
mise
December 26.
10.00 óra Szentcsalád vasárnapja, ünnepi szentmise

December  27–29- ig:
Nincs szentmise! (hétfõ, kedd, szerda)

December 31.
16.00 óra Év végi hálaadás
Január 1.
10.00 óra Szûz Mária Isten anyja, ünnepi szentmise

Szép és tartalmas ádventi készületet és Istentõl megál-
dott békés, boldog karácsonyi ünnepeket Kívánok!

IIssttvváánn  aattyyaa

December 31-én
pénteken 

SZILVESZTERI
BÁL  

a mûvelõdési
házban

""MMiikkuullááss--lleesseenn""  Fotó: Sztergár

Fotó: Sztergár

Fotó: Sztergár Fotó: Deák



A Badacsony Régió rendezvényei
2011-ben

BADACSONY, BADACSONYTOMAJ

• Borbarangolás-Zenés Borvacsora február-május minden szombaton
• Badacsonytomaji Mangalica-Visítás január 22.
• Város- és Gyermeknap május 28.
• Kéknyelû Virágzás Ünnepe június 11-13.
• Pünkösd - Fiatal Mûvészek Fesztiválja június 11-13.
• Badacsonyi Borhetek július 16- július 31.
• Rózsakõ Fesztivál augusztus 20-augusztus 21.
• Badacsonyi Fényvarázs, vitorlás felvonulás augusztus 19.
• Jótékonysági sütés-fõzés szeptember 3.
• Badacsonyi Szüret szeptember 10-11.
• Nagy Imre Emlékszüret október 21-23.
• Szent Imre Templom-búcsú november 6.
• Városi Mikulás-Nap december 5.
• Adventi est december 17.
• Idõsek Karácsonya december 18.

BADACSONYTÖRDEMIC

• Kocsonya Szépségverseny február 12.
• Tanúhegyek Teljesítménytúra május 21 - 22.
• II. Lábdihegyi Halászléfõzõ Vígasság június 25.
• Szent Ignác Napi Búcsú július 31.
• Szürkemarhás Falunapi Sokadalom augusztus 12-14.
• Forraltbor Fõzõverseny december 3.

SZIGLIGET

• Várkapunyitó április 23-25.
• Várfesztivál  június 11-13.
• Szentháromság-napi hegyi búcsú június 18.
• Muzsikás együttes koncertje a várában június 25. 19:00 óra
• Várjátékok májusban és júniusban minden 

nap 11 és 16 órakor Júliusban és 
augusztusban minden nap 10 és 
18 órától (szombat délután 
nincsen bemutató)

• Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs koncert július 2. 19:00 óra
• Alma együttes koncertje a várban július 9. 18:30 óra
• Varga Miklós és a Band élõ koncertje a várban július 16. 20.00 óra
• Kormorán együttes koncertje a várban július 23. 20:00 óra
• Benkó Dixieland Band együttes koncertje a várban július 30. 20:00 óra
• Szigligeti Nyári Napok augusztus 1-7.
• Hagyományörzõ napok augusztus 13-14.
• Szüreti vigadalom szeptember 24.
• Várfutás október 8.
• Süllõ fesztivál október 22-23.

ÁBRAHÁMHEGY

• Halászléfõzõ- és horgászverseny május 7.
• Falunap május 28.
• Bornapok augusztus 3-7.
• Tûzijáték augusztus 20.
• Murcifesztivál október 1.

A Szervezõk A Programváltozás Jogát Fenntartják!

Felhívás szakmai tréningen való
részvételre

Tisztelt Egyesületi Tagok!
A TDM pályázat keretében megvalósuló szakmai tréningen való részvételt szeret-

nénk  Tagjaink figyelmébe ajánlani. A 8x1 napos képzés az alábbi idõpontokban kerül
megtartásra: december 16-17. (kivételesen egymást követõ napokon), továbbiak: 2011.
január 6., 13. és 20., február 3. és 17., március 10.

Figyelem!!! Azok az aktív tagok, akik mind a 8 alkalommal részt vesznek a kép-
zésen, jutalomban részesülnek! Sorsolás útján a TDM pályázat keretében megvaló-
suló 3 napos tanulmányúton vehetnek részt Dél-Tirolban 2011. áprilisában!

Témakörök: 1.) Egyesület szervezési, fejlesztési munkák és technikák
2.) A konfliktus, mint esély - a konfliktuskezelés konstruktív módjai
3.) A vonzerõtõl a termékig - a termékfejlesztés lépései  
4.) Marketing terv készítése  
5.) Hogyan vigyük piacra a desztinációt?  
6.) Piaci kommunikáció, pozicionálás - profilalkotás
7.) On-line marketing   
8.) A helyes ügyfél kapcsolatok kialakítása 

Köszönet a segítségért
Ezúton is köszönjük Tagjaink és Támogatóink felajánlását és segítségét, mellyel nagy

mértékben hozzájárultak  Márton-napi rendezvényünk sikeréhez, ahhoz hogy vendé-
geink jól érezzék magukat, kellemes emlékekkel távozzanak.

Köszönet és hála az önzetlen támogatásért:
Badacsonytomaj Város Önkormányzata; Városi Mûvelõdési Központ;

Városüzemeltetõ Kft; Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola;  Polgárõr
Egyesület; Tûzoltóság; Nõk a Balatonért Egyesület badacsonytomaji csoportja;
szigligeti Táncoló Talpak és Talpacskák, badacsonytördemici Neon Moon Linedance
Country Club; Borbély Családi Pincészet; Imre Borpince; Elsõ Magyar Borház-
Szeremley Birtok; Istvándy Pincészet; Németh Pince; PE AM Szõlészeti és Borászati
Kutatóintézet; Szabó Családi Pince; Varga Pincészet; Sipos Borház; Weller András;
Léránt Pince; Borbarátok; Muskátli Étterem; Badacsony Teaház; Földi István esperes
plébános; Griff Gyógyszertár; Dr. Magó Ágnes; Nagy László; Deákné Balogh Andrea;
Kalmár György; Novákni Borsodi Ildikó; Gelencsér Család; Csanádi Csanád; Bolfné
Tóth Melinda; Nagyné Dittrich Dóra; Kozári Beáta, Tomposné Fabó Anikó, Bíró
László; Rédl Katalin; Takács Zsolt.

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Elnöksége és Munkaszervezete ezúton kíván
minden tisztelt Egyesületi Tagnak, Badacsonytomaji Polgárnak békés, szeretetteljes
Karácsonyt, az új esztendõre sok vendéget és sikeres turisztikai szezont!
Nagy Miklós; Tasner Mónika; Part Imre; Rédl Mária; Békássy János; Vízkelety Dóra;
Weller Andrásné; Borbélyné Galambos Gabriella; Nagy Géza; Takács Zsolt; Tóth
Gyula; Istvándy Gergely

Elérhetõségeink:
Tourinform Iroda 8261 Badacsony, Park u. 14. Tel./fax: 87/531-013 tel.: 87/431-046

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig  9-15 óráig
Az iroda december 20-január 3-ig szabadság miatt ZÁRVA tart

e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu •  Honlap: www.badacsony.com

1 + 1%
"Ahhoz, hogy segíteni tudj, nem kell hõsnek lenned, hiszen adód 1%-a is szuper nagy
segítség."  Tisztelt Egyesületi Tagok!
Amennyiben Ön még nem döntötte el, hogy mely nemes ügy mellé kíván állni ez évben,
kérjük, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületet jelölje meg kedvezményezettként
az adó 1%-os nyilatkozatában. Az adóbevallása elkészítésekor fordítson 1 percet az SZJA
adó 1% felajánlásra. Ez Önnek semmibe sem kerül, de nagyon sokat segít vele!
Támogassa Turisztikai Egyesületünket adója 1 %-ával.
Az Egyesület pontos adatai: BADACSONYI CÉH TURISZTIKAI EGYESÜLET
H-8261 Badacsony, Park u. 14. Tel.: +3687/431-046 Adószám: 18934401-1-
19Számlaszám: 72800030-15332477 (Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet
Badacsonytomaj)



Kedves Vásárlóink!
Az iroda december 20-január 3-ig szabadság miatt ZÁRVA
tart, vásárlás esetén kérjük hívja az alábbi számot:

Tasner Mónika: 06-70/382-92-11 vagy
Vizkelety Dóra: 0670/452-97-41

Férfi póló (Pamut) Badacsony Régiós hímzéssel M,
L, XL méretben

ÁRA: 2800.- Ft

Nõi galléros póló (pamut) Badacsony Régiós
hímzéssel M, L, XL méretben

ÁRA: 2800.- Ft

A Balaton-felvidék egyedi tájértékei, Szõlõhegyi
kápolnák 2010

ÁRA: 2500.- Ft
Tóth Péter filmje, Somogyi Gyõzõ festõmûvész egye-

di térképmellékletével
A Balaton-felvidék egyedi tájértékeirõl szóló, ter-

vezett filmsorozat elsõ része a Tapolcai-medence
környékén található szõlõhegyi kápolnákat mutatja be.

Asszony, aki szõlõfürt lett KRÚDY GYULA minden
írása a borról

Elõadja: Mécs Károly
ÁRA: 2500.- Ft

Udvardi Erzsébet Karácsonyi Képeslap borítékkal
ÁRA: 300.- Ft, 360.- Ft

VIGYÁZZ RÁM - Környezetvédelmi társasjáték
(Nõk a Balatonért Egyesület)
ÁRA: 4600.- Ft

Ludwig Emil/Tóth Tibor: Badacsony
ÁRA: 4500.- Ft
A könyv 150 képpel, magyar, német és angol nyelvû

kísérõszöveggel illusztrálja a Badacsony hegy ter-
mészeti és kulturális kincseit, nevezetességeit. (111
oldal) Kiadta: Badacsonytördemic Községért
Alapítvány 2010.

Badacsonylábdihegyi Fényképeskönyv 1900-1970
ÁRA: 3000.- Ft
Az album elsõsorban Badacsonylábdihegy, tágabb ér-

telemben a Badacsony képeskönyve, szöveggel kiegé-
szítve.

Kiadta: A Nõk a Balatonért Egyesület Badacsony-
lábdihegyi csoportja és a Badacsonytördemic Községért
Alapítvány

Holnap Kiadó: Szerelmünk Szigliget
ÁRA: 4500.- Ft
A fotókkal, festményekkel, rajzokkal gazdagon

illusztrált kötet elõször mutatja be a település történetét
a korai idõktõl napjainkig, majd jeles költõink hangján
és nem kevésbé kiváló prózaíróink vallomásaival
megkísérli körülírni a hely szellemét.

Balatoni Arcképcsarnok II. Ki kicsoda a régióban? 
ÁRA: 2800.- Ft

Hagyományok, Értékek és Hungarikumok Veszp-
rém megyében

ÁRA: 2900.- Ft
A könyv Veszprém megye, a Bakony, a Balaton, a

Balaton-felvidék minden hagyományát, értékét, hunga-
rikumát mutatja be.

Ajándék ötletek karácsonyra a Tourinform Irodából




