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TTiisszztteelltt  KKáárrppááttii  ÚÚrr!!
Az elmúlt hónapokban soha sem válaszoltam a
Badacsony újságban megjelent, kifejezetten engem pel-
lengérre állító írásaira. 

A legutóbbi számban leírtakkal kapcsolatban teszek
most néhány megjegyzést, de a jövõben sem tervezek
ebbõl rendszert csinálni. Két okból sem: egyrészt sajnos
mára az Ön írásainak következtében a településen élõk
fele teljesen elfordult az újságtól, ahogy megkapja dobja is
a kukába, mert nem vevõ arra a hangvételre, amit Ön
alkalmaz, másrészt szerencsére történik annyi minden
kulturális, mûvészeti esemény a településünkön,
intézményeink, közösségeink annyi témát adnak, ame-
lyekrõl jó lenne beszámolni. Célszerûbb lenne, ha a poli-
tikai vádaskodások helyett ezekrõl írhatna a lap! 

Engedje meg, hogy tájékoztassam: a 2010. október 3-án
lezárult önkormányzati választások után baráti társaság-
ban vártuk a szavazatszámlálás végét, amelynek ered-
ményeként 660 választópolgár akaratából engem válasz-
tottak a város polgármesterévé. Köszönettel tartozom
Nekik, és felelõsséggel a bizalmukért! Tették ezt minda-
zon engem és munkámat gyalázó írások ellenére, ame-
lyek az Ön tollából hónapokon keresztül szakadatlanul
özönlöttek. Igen…. egy söröshordót csapra vertünk, s
ittunk egy pohár sört, leöblítettük a sok keserûséget, ame-
lyet az Ön által (nem is tudom összesen 4, vagy mégis 52
országból) hozott politikai „kultúra” okozott. Mindezt
csak az Ön megnyugtatására írtam le, hisz a rendezvény
valamennyi költségét a barátaimmal együtt saját zsebbõl
fizettük, úgyhogy igazából ehhez Önnek semmi köze!

Folytatás a 3. oldalon...

Nyílt levél 
Kárpáti Lajos Úrnak!

Badacsonyörsön, a Csigáskúti úton hosszú ideje gondot
jelentett az ott élõknek, közlekedõknek a csapadékvíz
elvezetés, ugyanis az út mentén található vízelvezetõ
árkok átereszei eltömõdtek.

Többszöri lakossági bejelentés történt, amelyekre
sajnos jórészt válasz sem érkezett. A legutolsó sürgetõ
megkeresésre reagálva a Városüzemeltetõ Kft. (akinek
feladata az ilyen jellegû munkák elvégzése), azonban
pénzügyi nehézségeire hivatkozva csak késõbbi idõpontra
ígérte a megoldást. A jogos lakossági kérést felkarolva
helyi vállalkozó bevonásával sikerült orvosolni a bajt. A
munka dr. Magó Ágnes, Simonné Visi Erzsébet képvise-
lõk tiszteletdíja terhére, valamint a Badacsonyörsi Érdek-
védelmi Egyesület közös finanszírozásával készült el.

Így is lehet... SSiimmoonnnnéé  VViissii  EErrzzsséébbeett

Képviselõi 
összefogássalA mai napon - a szerelmesek napján - kezdjük el építtet-

ni a hegy legmagasabb pontján az új Kisfaludy Kilátót -
mondta Csizmarik Eszter pályázati referens, az új
városháza dísztermében február 14-én megtartott
pályázati nyitórendezvényen elhangzott köszöntõjében
- és június végére szeretnénk befejezni.

Három éve dolgozunk azon, hogy - a tulajdonos Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-vel, a terület kezelõjével,
a BEFAG Zrt.-vel, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal
és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal folytatott - tár-
gyalásaink a munka megkezdéséhez szükséges feltételek
megteremtéséhez vezessenek. Az Európa Uniós támo-
gatást kétfordulós pályázat során nyertük el, így a 98 mil-
lió forintos költségbõl mintegy 15 millió forintos önrészt
kellett elõteremtenünk. A közbeszerzési eljárások lefoly-
tatása során a Fitotron System Kft. nyerte el a kilátó felé-
pítésének jogát, míg a turista utak felújítását a Folly Arbo-
rétum és Faiskola Mezõgazdasági és Szolgáltató Bt. vé-
gezheti. A kivitelezés mellé igen komoly marketing mun-
kát terveztünk, melynek során a projektet szeretnénk
népszerûsíteni, ehhez kapcsolódóan pedig külön honla-
pot hozunk létre. 

Nagy örömömre szolgál bejelenteni, hogy a Badacsony
hegyen lévõ Kisfaludy kilátó megújul, megszépül - tette
hozzá Csanádi Csanád alpolgármester -, de ezt az ünnepi
pillanatot több éves elõkészítõ munka elõzte meg.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata felmérést vég-
zett, amelynek nyomán a turisztikai egyesület, civil szer-
vezetek egyöntetû javaslata alapján számításba vették a
kilátó felújítását. Az egykor szebb napokat és panorámát
kínáló kilátó, jelenlegi állapotában leginkább egy rozzant
magasleshez hasonlít, funkcióját vajmi kevéssé tudja
betölteni, mert a fák túlnõtték, szerkezete a közel fél

évszázad alatt tönkrement. Ezért nyújtott be pályázatot
az önkormányzat - a 85%-os támogatottságú - Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív
Program támogatási rendszeréhez, melyet a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség támogatásával elnyert. Badacsonyto-
majnál aránytalanul kisebb mértékben ugyan, de - egye-
dül a környezõ önkormányzatok közül - Badacsonytör-
demic egymillió forinttal hozzájárul az felvezetõ utak
helyreállítását is tartalmazó terv megvalósításához. A ko-
rábbi Képviselõ-testület kezdeményezését - a nehéz anya-
gi helyzet ellenére - a tavaly megválasztott grémium is
magáévá tette, a helyi vállalkozók szerephez jutását szem
elõtt tartva. Reményeink szerint az új kilátó nagyon von-
zó turisztikai látványosság lesz - valódi kilátással a tanú-
hegyek, a Balaton világára. Folytatás a 6. oldalon...

Új kilátó épül a szerelmesek földjén

A Badacsony Régió és hat települése - Ábrahámhegy,
Badacsonytördemic, Badacsonytomaj, Káptalantóti,
Salföld és Szigliget - lehetõséget kapott kultúrájának és
gasztronómiájának bemutatására Brüsszelben február
15-tõl március 23-ig.

A február 15-ei nyitórendezvényen köszöntõt mondott
Hernyes Zoltán, a Magyar Köztársaság belga nagykövete
és Dr. Reinhard  Bettzuege a Német Szövetségi Köztár-
saság nagykövete. A Veszprém Megyei Önkormányzatot
Kovács Norbert alelnök képviselte, köszöntõjében kie-
melte, hogy a magyar soros EU elnökség egyik kiemelt té-
mája a víz, amely nélkül régiónk elképzelhetetlen. Egry
József kiállított festményei a mûvész munkáin keresztül
viszik közelebb a Balatont Belgiumhoz, az 1957-es brüsz-
szeli világkiállítás után immár másodszor. Kovács
Norbert alelnök a bemutatkozási lehetõség megteremté-
séért köszönetét fejezte ki Reményi Krisztinának, a Ma-
gyar Kulturális Intézet igazgatójának.

A Régióról és településeirõl Krisztin-Németh László,
Badacsonytomaj Város polgármestere tartott beszédet, fel-
idézve Ranolder János veszprémi püspök híres monda-
tatit a badacsonyi tájról. A kiállítás célja bemutatni a Ba-
laton e csodás vidékének természeti, kulturális, történeti
és gasztronómiai értékeit. A települések egyéni kiállításai
megmutatják a vidék sokszínûségét, népi kultúráját, épí-
tészetét, míg a kiállítás keretét Egry József, a Balaton fes-
tõjének képei szolgáltatják. A Balaton és a táj szépsége sok
helyi mûvészember fantáziáját ragadta meg, ezen mûvé-
szeti alkotások hívják a vidékre kalandozni a látogatók
képzeletét. Reméljük, hogy sikerül felkelteni az Önök fi-
gyelmét - tette hozzá a polgármester - és személyesen ta-
lálkozhatunk a Badacsony Régióban. 

A földszinti elõadóban rövid kisfilmek utaztatták el az ér-
deklõdõket a települések varázslatos világába. A pincehelyi-
ségben Somogyi Márk fotómûvész képgalériája mellett, szõ-
lészeti- és borászati kiállítást, gasztronómiai- és bor be-
mutatót rendezett a hat település.      Folytatás a 6. oldalon...

A Badacsony Régió Brüsszelben
Kistérségünk bemutatkozása a Brüsszeli Magyar Kulturális Intézetben

Fotó: Kalmár

Szántainé Ruzsa Marian Devecseri Gábor: Badacsonyi
dal címû versével járult hozzá az ünnepi pillanatokhoz

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák



Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy az óvodai felvétel,
beiratkozás idejét Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének Humán Ügyek Bizottsága az aláb-
biak szerint határozta meg:

2011. április 19. 08.00 - 11.30
2011. április 20. 08.00 - 11.30
2011. április 21. 12.00 - 16.00

A beiratkozás helyszíne: Pipitér Közös Fenntartású Nap-
közi Otthonos Óvoda 8258 Badacsonytomaj Kert u. 14.

NNaaggyy  LLáásszzllóónnéé  óóvvooddaavveezzeettõõ

Kivonat: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének 2011. február 4-én megtartott soros ülésének
jegyzõkönyvébõl 19/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata képviselõ-testü-
lete a Badacsony hegyen építendõ Kilátó támogatására Tá-
mogatói jegyet bocsát ki az alábbiak szerint:

A Támogatói jegy formátuma: téglalap alakú, baloldalon
a kilátó grafikájával,  középen a támogatói jegy megnevezés
alatt az érték, a támogató nevének feltüntetésére a hely
kipontozása.

1. A Támogatói jegyek címletei: 
- 1.000 Ft, 5.000 Ft., 10.000 Ft, 50.000 Ft

2. A Támogatói jegyek darabszáma: 
- 1.000 Ft-os jegybõl 4.000 db
- 5.000 Ft-os jegybõl 600 db
- 10.000 Ft-os jegybõl 200 db
- 50.000 Ft-os jegybõl 20 db

3. A támogatói jegyhez tartozó ajándék jellege: a kiemelt
támogatók nevének réztáblán való szerepeltetése.

A képviselõ-testület a célok teljesülése érdekében közérde-
kû kötelezettségvállalást alapít, amelyet készpénzben fogad
el és a közérdekû támogatók nevét megörökíti.

A Magyar Postától jubileumi bélyeg készítésére, vagy elsõ
napi bélyegzõ használatára vonatkozóan ajánlatot kér. 

KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr

KK ÖÖ ZZ ÉÉ RR DD EE KK ÛÛ
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8.00-12.00-ig 12.30-15.30 óráig; Szerda: 8.00-12.00-
ig 12.30-15.30 óráig; Péntek: 8.00-12.00 óráig 
Kedd, csütörtök zárt nap. 
Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289
Fogadóórák: 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
Tördelõ szerkesztõ: Péczer Márk

Az újság a település honlapján is olvasható!

BADACSONY
Helyi közéleti lap

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

Következõ ülés tervezett napirendje 2011. évi munkaterv
alapján (idõpont március 3. csütörtök 9.00 óra):
- Tájékoztató a peres ügyek állásáról
- Badacsonytomaj Város településrendezési eszközeinek

helyzete
- Tájékoztató a köztemetõk üzemeltetésérõl, fenn-

tartásáról
- Tourinform iroda névhasználati szerzõdés módosítása
- Pályázatokról tájékoztató
- BAHART részvényre elõvásárlási jog gyakorlása
- Együttmûködési ajánlat a www.badacsony.hu weboldal

mûködtetésére
- Badacsonytomaj önkormányzat által kibocsátott

VULKÁN kötvénnyel kapcsolatos döntések
meghozatalára alakított bizottság tagjaira javaslat

- Az Önkormányzat négy éves ciklusprogramjának ter-
vezete

- Tájékoztató a beruházások és felújítások helyzetérõl
- Pályázati lehetõség rendezvények támogatására
- 2011. évi közmunkaprogramban való részvételhez

határozat meghozatala
- Az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költ-

ségvetési tervezete
- Az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi költ-

ségvetési rendeletének módosítására javaslat

Képviselõ-testületi ülés

Pályázati tájékoztató 
FFoollyyaammaattbbaann  lléévvõõ  pprroojjeekktteekk::  
Civilcom Egyesület Pályázati felhívása: Új pályázatot

nyújtottunk be „Zöldebb” iroda Badacsonytomajon cím-
mel. A pályázat keretén belül korszerû informatikai
eszközöket, szoftvereket szeretnénk beszerezni a
Hivatalba. A pályázat nagyon kedvezõ, 100 %-os intenzi-
tású és elõfinanszírozott. _________________________________________

Laptop Program az iskolában: Kérem, olvassák el a
külön errõl a projektrõl szóló cikket! _________________________________________

Rekultiváció a Szénégetõ dûlõn: A projektben résztve-
võk személye a tisztelt képviselõ-testület által kiválasztás-
ra került. A kivitelezés megkezdése hamarosan várható,
amelyet egy ünnepélyes nyitórendezvény kísér. _________________________________________

Kilátó építése a hegyen: A munkaterület átadás és a
nyitórendezvény Valentin-nap alkalmából került megren-
dezésre. „Badacsony a bor és a szerelem városa” koncep-
ciót kívánjuk végigvinni a projekten, mely szerint a bor a
városban található, míg a szerelmet a szerelmesek
ösvényén át a kilátó csúcsán „találhatjuk meg”.   _________________________________________

Interaktív táblák beszerzése: Kérem, olvassák el a
külön errõl a projektrõl szóló cikket! 

EEllsszzáámmoolláássii  ffoollyyaammaattbbaann  vvaannnnaakk  aa  kköövveettkkeezzõõ  pprroojjeekktteekk::
Városháza építése: A 3. sz. kifizetési kérelmünket elfo-

gadták, a kivitelezõ részére már nem áll fenn tartozás. A
záró elszámolási csomagot még feldolgozzák. _________________________________________

Iskola felújítás: A kivitelezõ számláját is hamarosan
elfogadják, az önkormányzat költségeit is elszámoltuk
már - visszajelzés nem érkezett._________________________________________

Szervezetfejlesztés: Az elszámolásunkra nem reagáltak. _________________________________________
Kompetencia alapú oktatás bevezetése: Az elszámolá-

sunkra nem reagáltak. CCssiizzmmaarriikk  EEsszztteerr

Óvodai beiratkozás

Támogatói jegyek

Uniós forrás keretén belül 105 db tanulói laptop és a hozzá
tartozó eszközök érkeztek az iskolába.

A laptopok 5 osztályteremben lesznek elhelyezve, a gye-
rekek nagy örömére. Úgynevezett tároló egységekben kell
tartani õket használaton kívül, ekkor töltõdnek a gépek táp-
egységei. 

A tanórán a gyerekek elõveszik õket, és indulhat is a
kreatív tanulás!

A pedagógusnak is van egy laptopja, amin irányítja a
diákokat a feladat elvégzése közben. Ehhez persze szükséges
egy router, illetve egy ún. access point, ami a hálózatot létesíti
az osztályban a gépekkel. 

Az új pedagógiai gyakorlattal színesebb, élvezetesebb lesz
a tanulás a Tatay Sándor K.F. Általános Iskolában, a
környéken egyébként egyedülállóan!

Informatikai „bumm”
az iskolában

Ismét sikeres, nyertes pályázatról adhatunk hírt! 
Megérkezett a Támogatói Okirat, 7.322.500 Ft-ot

fordíthatunk interaktív táblák vásárlására. A 100 %-ban
pályázati forrásból finanszírozott 5 db tantermi csomag -
azaz 5 db interaktív tábla, 5 db projektor és laptopok -
lehetõséget adnak a folyamatos módszertani megújulásra az
oktatás területén. 

Az interaktív táblás feladatok megelevenítik a diákok
számára a világot, a tanulást. A madárhang felismerésétõl, az
idõ tanulásától, az idegen nyelvû szavak megismerésétõl
bármi megjeleníthetõ, ami hang, kép, videó, animáció - s
ezeket a gyerekek tudják irányítani a feladat megoldásáig. 

A pedagógusok már nagyon várják az eszközök
megérkezését, igyekszünk a beszerzést mihamarabb meg-
valósítani, hogy a tanulók élvezhessék ezen új oktatási forma
elõnyeit!

Interaktív tanulás



Nagyra értékelem a szemétszállítással kapcsolatos
fáradozásait, terjedelmes írásait! Elõvettem a 2010.
januárjától a mai napig megjelent szemétszállítással
kapcsolatos cikkeit, s végigelemeztem azokat a nagy
ívû és sokrétû elképzeléseket, amelyeket felvázolt a
probléma megoldása érdekében. Sajnos mára mind-
egyikrõl kiderült (Ön is elismerte a közmeghallgatá-
son), hogy használhatatlanok. Ott ült Ön is velem a
legutolsó két tárgyaláson, ahol szembesítettek ben-
nünket azzal, hogy gyakorlatilag a rendszeren kívül,
önmagunk képtelenek vagyunk a helyzetet kezelni,
ráadásul súlyos büntetésekre számíthatunk. Mára
világossá vált talán Önnek is, hogy a rendszeren belül
kell a leghatékonyabb megoldást megtalálnunk. Az
emberek további hergelése nem célravezetõ, s a dön-
tés további halasztása oda vezethet, hogy a
Szolgáltató felmondja a szerzõdést és belefulladunk
a szemetünkbe! Persze a pereskedés… az lehetséges!
Sokáig tart és kétes a kimenetele! Ha nyerünk,
kiszállhatunk a társulásból, s magunk intézhetjük az
szemétszállításunkat, de HOGYAN? Ha vesztünk,
ki fogja megfizetni a tíz-százmilliókat, amit kár-
térítésként esetleg fizetnünk kell? 

Ön markáns véleményt fogalmaz meg a
képviselõtestület terheirõl, a sok rendkívüli testületi
ülésrõl, és ún. elvarratlan szálakról beszél.
Tájékoztatom Önt, hogy minden lehetõséget, idõt,
fáradtságot nem kímélve biztosítom a testületnek,
hogy minden döntésüket alaposan mérlegelve
hozhassák meg. Ha megnézi pl. a 2010. 12. 21.-én
megtartott - választóim kérésére tv által közvetített -
rendkívüli testületi ülést, rádöbben Ön is, hogy nem
mindig lehet ezt józan érvekkel befolyásolni. Ez
bizony sok idõt vesz igénybe. Pedig az említett ügy-
höz csak egy jogszabály kommentárját kellett volna
elolvasni! Továbbra is állítom, amit az alakuló ülésen
mondtam, hogy sem az Ön folyamatosan íródó
cikkei, sem a darabokban lévõ, bizalomhiányban
szenvedõ képviselõ-testületünk ebben a formában
nem szolgálja a településünk érdekeit. Meglátásom
szerint mindenkinek, így Önnek is nem a megosz-
tottság fenntartásán, hanem a településünk fejlõ-
désén, az összefogáson, egymás segítésén kellene
dolgoznia, s mindenkit erre kellene bíztatni. 

Gratulálok a T.E.T.T. Közéleti Fórum Egyesület
megalakulásához.  Örülök, hogy végre bejegyzésre is
került a szervezet, mert amikor a nyáron Ön a
sajtóban, az egyesület nevében nyilatkozott, még
nem volt bejegyzett az egyesület. Velem együtt sokan
egyébként „árnyékönkormányzatként” titulálják. Ha
a városunknak erre lesz igénye, ám legyen.
Példaképpen azért kiemelném belõle az „Erkölcs”
részt az alábbiak szerint:

2002-ben az Ön jelenlegi holdudvarának /támo-
gatóinak/ jelentõs része mögöttem sorakozott fel.
Ugyanott vártuk az eredményt, ahol most Ön! Ezzel
a csapattal együtt fogalmaztuk meg a település
jövõképét, fejlesztésének irányait, s ennek a csapat-
nak a tagjai komoly szerepet kaptak a rákövetkezõ
években a megvalósításban is. Ha igényli, tételesen
fel tudom sorolni ki, milyen feladatban, mennyiért
vett részt. Ezek után néhányan közülük (jellemzõen
a betegségem alatt szervezkedve) a hátamba vágták a
kést! Ez Ön szerint a jó erkölcsbe illõ? 

Többen vannak az Ön támogatói közül, akik nem
fizetnek szemétszállítási díjat, vagy 1 kukára van
szerzõdésük, de 5-6 kukányi szemetet termelnek,

akik szemetének elszállítását eszerint a közösség
fizeti meg. Ön szerint ez nem jó erkölcsbe ütközõ?
Ha igényli, részletes kimutatást tudok adni ezekrõl a
személyekrõl!

Többen az Ön támogatói közül rendszeresen
összeütközésbe kerülnek (kerültek) a különbözõ
hatóságokkal (Korábban: APEH, Vám- és
Pénzügyõrség, stb.). Van köztük olyan, akit meg kel-
lett büntetni az önkormányzat idegenforgalmi adó
ellenõreinek, mert eltitkolta az idegenforgalmi adót,
miközben Õ a helyi turizmus egyik „felszentelt
atyja”. Természetesen, ha szükséges bizonyítani
tudom. Ön szerint ez nem a jó erkölcsbe ütközõ?

Ön nagy hanggal tette szóvá a kampány során:
miként fordulhat elõ, hogy a „pár tízmillió forintért”
eladott úgynevezett „SPAR” telken az ingatlan
vételárának többszöröse van beterhelve, mint
jelzálog. Képzelje, elõfordul ez mással is! A
Badacsonyban épülõ szálloda tulajdoni lapjára
egymilliárd forintos keretbiztosítéki jelzálogjoggal
vételi jog van bejegyezve az OTP - javára 2014. 12.
27. lejárattal. Ön szerint ez micsoda?

Ön szegénységrõl beszél Badacsonytomajon. Volt
itt valamikor egy jól mûködõ Pepsi Cola üzem,
amely munkát adott a lakosság 2/3 részének. Mi lett
a sorsa? Forduljon hátra Kárpáti Úr és kérdezze meg
az Ön mögött állókat, hátha tud valaki válaszolni!

….és még sorolhatnám!
Kérem, vegye fontolóra azt a régi közmondást:

„aki sárral dobálódzik, az elõbb - utóbb sáros lesz
maga is.” A közelmúltban, a kampány során nagy
dérrel-dúrral beperelte a Városüzemeltetõ Kft.
ügyvezetõjét, aztán a választások után gyorsan
kiegyeztek, s a pert megszüntették. Színjáték volt az
egész, vagy talán belátta, hogy ebben az ügyben még-
sem volt Önnek igaza?

Végezetül: az Ön támogatói között is vannak jó
érzésû (a folyamatos mocskolódástól megcsömörlõ)
emberek, akiktõl kapott tájékoztatás alapján
vélelmezni lehet azt az ármánykodást, alattomos
játékot, amit Önök a háttérben ma is játszanak, hogy
Önök nem a településért, hanem az én megbuktatá-
somért, s az Ön mögött álló „tehetõs” vállalkozók
érdekeinek érvényesítéséért dolgoznak. 

Tisztelt Kárpáti Úr!
Kérem, szíveskedjék tudomásul venni, hogy a

badacsonytomaji emberek többségének akaratából
én vagyok Badacsonytomaj megválasztott pol-
gármestere. Az elmúlt nyolc évben nyilván követtünk
el hibákat is, de mindig a település javát akartam és
büszke vagyok az elért eredményekre. Ebben a nyolc
évben szereztem annyi tapasztalatot, hogy ameny-
nyiben a Képviselõ-testülettel a bizalmon épülõ
együttmûködés megvalósul, velük együtt képesek
vagyunk a településünket ezekben a nehezebb idõk-
ben is sikeresen mûködtetni. 

Továbbra sem kívánok Önnel levelezgetni, a
munkámmal szeretnék végre foglalkozni. Ameny-
nyiben célkitûzése mégis megváltozna, s úgy dönt,
hogy ehhez a településépítõ munkánkhoz inkább
segítséget kíván adni, s nem minden pillanatban
gáncsot vetni… azt a település érdekében minden
eddig történt eseménytõl, írásától, megjegyzésétõl
függetlenül várom és elfogadom!

KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  
BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVáárrooss  PPoollggáárrmmeesstteerree

Nyílt levél Kárpáti Lajos Úrnak!
A Badacsony újság elõzõ számában „Viharos jegyzõválasztás” címmel meg-
jelent egy írás, amelyben a szerkesztõ Rajzó Ildikó képviselõasszonyra
hivatkozva a következõ kijelentést teszi: „Rajzó Ildikó képviselõ viszont
nem értett egyet Krisztin N. László polgármester fenntartásaival, utána-
járása nyomán egyes képviselõk a polgármester és a hivatal eljárását
törvénytelennek tartották.”.

Írásbeli kérésemre a Veszprém Megyei Kormányhivatal állást foglalt az
ügyben, s amint azt az itt mellékelt levelében leírta az eljárást a részemrõl
jogszerûnek minõsítette, a négy képviselõ eljárását pedig jogszerûtlennek. 

Elvárom, hogy Rajzó Ildikó képviselõasszony e lap hasábjain kérjen
elnézést a választókat megtévesztõ kijelentéséért!

Idõközben a képviselõ-testület a Kormányhivatal felhívásának eleget tett
és a jegyzõválasztással kapcsolatos napirendet újratárgyalta. Ezen az ülésen
javasoltam, hogy a Kormányhivatalba való elfutkosás és levelezgetés, acsar-
kodás, nyomozósdi helyett koncentráljunk a jövõre, s kezdjen el a képviselõ-
testület végre a településért dolgozni!

KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr

Kedves Olvasók!

Ismét elrajtol a balatoni futókaraván
A tavasz elején ismét a futók veszik a birtokukba
a Balatont: március 17-én rajtol Siófokon a 4. BSI
Balaton és FélBalaton Szupermaraton mezõnye,
hogy négy nap múlva az indulók elmondhassák ma-
gukról, körbefutották az ország legnagyobb tavát. 

Az eseményen egyéniben, négyfõs váltóban és
párban teljesíthetõ a 195,4 kilométeres táv, a
Siófoktól Siófokig tartó teljes Balaton-kör. A
versenyen azonban rövidebb távok is futhatók: a
FélBalatont, vagyis a Badacsony-Siófok távolságot
két nap alatt kell teljesíteni, a Maraton+ nevû táv
esetén egy adott napra csatlakozhatnak a mezõny-

höz a vállalkozó szellemû futók, MaratonFüred
néven pedig új táv debütál a versenyen, a Bada-
csonytomajtól Balatonfüredig tartó 42 kilométer.

A Balaton és FélBalaton Szupermaraton mezõ-
nye március 19-én, szombaton 10 órakor Bada-
csonyból indul, délutánra pedig Balatonfüredre
érnek a futók. A badacsonyi rajtjelet Krisztin N.
László polgármester adja meg. Azok, akik szurkol-
ni szeretnének a Balatont körbefutóknak, a móló
melletti parkolóban lévõ rajthelyen buzdíthatják az
indulókat.

BBSSII



Egyre növekszik azoknak a száma, akik, különösen idõsebb
korukban, az egyre zsúfoltabb, zaklatottabb városi életfor-
mából vidékre menekülnek. Korábban nem tervezett mó-
don így tettünk mi is. A történet, ahogy ide kerültünk és
állandó lakossá váltunk, akár mesébe illõnek is tûnhet.

Külszolgálatunk során, 2000-ben New Yorkban találkoz-
tunk egy évtizedek óta ott élõ magyar mûvésszel, egyben üz-
letasszonnyal, aki meglepetésünkre mesélt a balatoni birto-
káról. A következõ nyári szabadságunk alkalmával már a
hölgy badacsonyörsi nádfedeles házának teraszán találkoz-
tunk, ahol elvarázsolt minket a panoráma, a levegõ, a csend,
a hely atmoszférája. A napsütéses júliusi napon meglátogattuk
a Folly-Arborétumot is, felsétáltunk a kilátójához. Soha éle-
tünkben nem akartunk balatoni nyaralót. Azonban a hatás,
amely ott bennünket ért, meghatározta hátralévõ életünket.
Több, antikváriumokból begyûjtött régi könyvben, így Eötvös
Károly: Utazás a Balaton körül c. mûvében is olvastunk ha-
sonlókat, de akkor minket élõben is megérintett az az érzés,
ahogy az 50-100 éves egzóták fölött átnézve mintha a nápolyi
öblöt látnánk. Az Arborétum szomszédságában rövidesen hoz-
zájutottunk egy szõlõterülethez. Azóta közel egy évtized telt
el. A régi kis kõházat kibõvítettük, a nyári szabadságaink alatt
több száz fát, bokrot ültettünk. New York-i munkanapjaink
során egyre gyakrabban azt számolgattuk, hány nap van hát-
ra, hogy nyári szabadságunk során mielõbb lerobogjunk Ba-
dacsonyba, megnézzük, hogy fejlõdnek a növények, a gyü-
mölcsfák, a megújított szõlõsorok, milyen lett a szõlõnkbõl ké-
szített saját borunk, amit az õslakos szomszédunk mûvelt tá-
vollétünkben becsületbõl, barátságból, a számunkra. Végül,
mintegy hatvanévi budapesti élet után, nyugdíjas korunkra,
2009-ben véglegesen ideköltöztünk. Nem várt módon, bátran ott-
hagytuk a fõváros egyik legszebb kerületét, egy még szebb, ember-
léptékû környezetért és az egyenesebb gondolkodású emberekért.

A mesék itt szoktak a könyvekben véget érni. Ám a valós élet
az más. A hétköznapok nehézségei, az emberi konfliktusok, az üz-
leti érdekek itt közelebbrõl, felnagyítva jelentek meg számunkra.

A Badacsonyi régió természeti adottsága  - nem túlzás -
az egyik legszebb az országban. A Balaton mentén talán Ti-
hany, vagy Szigliget egy része említhetõ egy szinten vele.
Ugyanakkor, az un. épített környezet messze elmaradottabb,
mind az említett településekhez, mind a jogos igényekhez ké-
pest. Ha végignézzük a badacsonyi kikötõ bazársorát, akkor
egy lerobbant beton bodegasorral találkozik a turista, vagy a he-
lyi lakos, amikor hajón, vagy autóval érkezik a település ide-
genforgalmi vonzerejének számító központba. A település
mintegy 17 km hosszú part menti szakaszán nincs természe-
tes, közvetlen parthoz jutási lehetõség, nincs egy part menti
sétány, ahol bármikor le lehet ülni, évszaktól és napszaktól
függetlenül csodálni a tó színének, hangjának változásait, élõ-
világának sokszínûségét. Ha ezt a Balaton partján természe-
tesnek tekinthetõ igényét szeretné valaki kielégíteni, akkor el
kell mennie pl. Révfülöpre, vagy Füredre, stb. Jól emlékszem
a jelenlegi polgármester 7-8 évvel ez elõtti egyik álmára, mely sze-
rint promenádot kellene végre építeni a part mentén. Azóta
az álmok és az ingatlanértékesítésbõl származó pénzügyi tar-
talékok is elfogytak, a Balatont (többnyire magáncélra) sike-
rült lekeríteni elõlünk. Kiderült, ebben az országban meg-
történhet, hogy a hatályos törvényeket megsértve, nevetséges ára-
kon magánkézbe kerülhet a település õslakosai által évtize-
dekkel korábban társadalmi munkában épített és használt kö-
zösségi strand és kemping, megfosztva ezzel a helyi lakoso-
kat, üdülõtulajdonosokat, turistákat a parthoz és vízhez ju-
tástól. A Badacsonyörsi kemping eladását a helyi lakosok úgy
élik meg, mint az egyik legsúlyosabb, feldolgozhatatlan, hely-
rehozhatatlan veszteséget, amelyben a megye mellett a helyi
Önkormányzatnak is megvan a felelõssége. 

Elszomorító, hogy egy ilyen méretû, természeti adottságú te-
lepülésnek nincs egy korszerû, méretes közösségi háza, ahol
kulturális eseményeket, kiállításokat, közmeghallgatásokat,
összejöveteleket lehet rendezni sok száz helyi lakos és turista

számára. Az erre szolgáló Egry József Mûvelõdési Ház, stílu-
sát és állapotát tekintve inkább taszító, mint sem a kulturális
eseményekre vonzó épület. Évekkel ez elõtt történtek ugyan
önkormányzati próbálkozások, tervpályázatok az épület
megújítására, de ugyanúgy hamvában haltak el, mint számos
más jó szándékú terv. 

A környék kiemelkedõ turisztikai vonzásának számító külte-
rülettel, amely sok elemében a tó mellett a hely szépségét nyújt-
ja, az önkormányzatok, - ellátási felelõsségük, ill. anyagi for-
rásaik hiányában -, nem tudnak megfelelõen törõdni. Az Arbo-
rétumtól a Kolostor-romhoz és Salföldre átvezetõ turistaút
ma már majdnem járhatatlan. A külterületi utak rosszak, nincs
közvilágítás. A szemétszállítás, az erõfeszítések ellenére csak
részlegesen megoldott és drágább, mint a fõvárosban. A veze-
tékes vízellátás csak a helyi lakossági összefogás erejéig, drá-
gán és sok bizonytalanság mellett mûködik, csatornázásra
pedig egyelõre nincs is kilátás. A külterületi közutak mentén,
a nyár folyamán méteresre nõ a parlagfû, aminek felszámo-
lására sem kapacitás, sem kötelezettség nincs az önkormányza-
tok részérõl. Legfeljebb esetenként, sokszori kérésre, szíves-
ségbõl. Összegezve, a város kiterjedt részét képezõ külterületi
övezetnek nincs gazdája. Mégis, a külterületi ingatlanokra,
nyaralókra tízszer akkora építményadót vet ki a városvezetés,
mint a lakásként regisztrált ingatlanokra.

A fenti okok következményeként a település egyes részei el-
néptelenedtek, az ingatlanok leértékelõdtek, a hangulat, az
életkedv a helyi lakosok és nyaralótulajdonosok körében az el-
múlt néhány év alatt jelentõsen romlott. Sokan úgy minõsítik
a kialakult helyzetet, hogy e jobb sorsra érdemes település egy-
re inkább kezd egy alvó falura, mint egy életteli Balaton parti
városra hasonlítani. Néha-néha felcsillan egy-egy üdítõ kez-
deményezés, mint legutóbb pl. a „kávéházi esték”- sorozat el-
indítása, de a településnek egyelõre nincs meg az a nélkülöz-
hetetlen infrastruktúrája (szálloda, mûvelõdési központ), és
ennek megfelelõ kulturális programja, amely alkalmassá te-
hetné egy egész évben fenntartható pezsgõbb életre, egyben a
bevételek növelésére.

Badacsonytomajon munkahelyteremtõ és adóbevételt ered-
ményezõ termelõ beruházások az elmúlt évtizedben alig tör-
téntek. Az ingatlan értékesítésekbõl származó jelentõs forrá-
sokat egyrészt nem a fenti fejlesztési prioritásokra, másrészt
aránytalan mértékben a mûködési költségekre fordították.
Ahogy mondani szokták, mára feléltük a jövõnket. El kell is-
merni, vannak eredmények is, mint pl. az iskola vagy az egész-
ségház felújítása, csatornázás, járdaépítés, stb. Az elmúlt év-
ben több mint 200 millió forintból építettünk egy új városhá-
zát, amelytõl azonban bevétel nem, csak növekvõ mûködési
kiadás várható Természetesen nem a városházával, vagy a ki-
látó építésével van a baj, hanem a fontossági sorrendekkel. Bár
az ide vezetõ okok összetettek, a beruházási források hasznosí-
tásában a hibák elsõsorban a rosszul megválasztott prioritások-
ból, az elõrelátás hiányából, a hanyag ügykezelések miatti
veszteségekbõl fakadnak.

Mára sajnos oda jutottunk, hogy egyelõre hosszú távú tele-
pülésfejlesztési stratégiája, ill. rövidebb távú beruházási terve
nincs a településnek. A város egy fõre jutó, 25 évre szóló adós-
ságállománya meghaladja az országos átlagot. A 2011. évi költ-
ségvetési elõirányzatban a drasztikus költség lefaragások elle-
nére még mindig 100 millió forint nagyságrendû hiány körvo-
nalazódik, amelynek kezelése vagy további adósságállomány
növekedést, de legjobb esetben is újabb megszorításokat tesz
szükségessé a lakosság számára. Szembe kell nézni azzal, hogy
az elégtelen és tovább csökkenõ állami támogatások, s nem
utolsó sorban az elõzõ két ciklusban történt rossz döntések mi-
att az új képviselõ testület csapdába, a település pedig kilátás-
talan helyzetbe került. A tartalékok hiánya és az áthúzódó ter-
hek miatt 2011. januárban a villanyszámlát és a dolgozók illet-
ményét is csak újabb folyószámlahitelbõl tudta kifizetni a vá-
rosvezetés. Nem változtat a megítélésen, hogy az ország 3200
települési önkormányzatából számos település, hozzánk ha-
sonlóan nem elsõsorban a jövõvel, hanem a „tûzoltással”, a
túléléssel van elfoglalva. Megismerve a helyzetet, az új kép-
viselõtestületünk néhány tagja (kettõ kivételével) felajánlotta,
hogy az egyébként is szerény, néhány tíz ezer forint nagyság-
rendû díjazásának felérõl határozatlan idõre lemond, amely
jelzésértékû lehet más kiadások további csökkentésére, de ez a
példamutató gesztus az örökölt helyzeten nem segít. Sokan
gondolják, hogy ebben a szûkös helyzetben, amikor a kultú-
rától, a városüzemeltetéstõl, a sporttól, a hivataltól, a szociális
támogatástól kell elvonni pénzeket, akkor másoknak is le kel-
lene mondani egyes, a „békeidõben” elfogadható juttatásaik
egy részérõl. A kilátó megépítéséhez a 2011. évi költségvetés-
ben tervezett 10 millió forintos téglajegy kibocsátást sokan sze-
mérmetlen dolognak tartják. Egy ilyen jellegû pótlólagos lakos-
sági forrásbevonással csak magasztos cél érdekében, és csak ab-

ban az esetben szabadna élni, ha bizonyítható lenne, hogy az
önkormányzat az elmúlt évtizedben mindent megtett a racio-
nális és takarékos gazdálkodás érdekében, és megtesz jelenleg
is. Olyan idõkben fordulnak a lakossághoz beruházási segít-
ségért, amikor a város hitelekbõl mûködik. (Manapság ezer-
forintnyi felvett hitelért kétezer ötszázat kell visszafizetni). A
polgármester a kilátóépítés önrészével a lakosságot kívánja ter-
helni, miközben évek óta a maximumot, a köztisztviselõi illet-
ményalap tizenegyszeresét veszi fel havonta (425.150,-) meg-
toldva a 25%-os költségtérítéssel (106.287,-)  étkezési hozzájá-
rulással, telefon- és gépkocsi használattal, valamint az ezeken
felül juttatott évi 800 000 forintos reprezentációs kerettel. 

A kialakult helyzet új városvezetési technikákat tesz szük-
ségessé. E nélkül a település a következõ évtizedben legfeljebb
vegetálásra, azaz további lemaradásra van ítélve a korábbi évek-
hez, ill. a milliárdos fejlesztéseket folytató tihanyi, füredi, sió-
foki és számos más Balaton környéki településhez képest. Ez
a helyzet és egyben perspektíva a Badacsony régió természeti
adottságaihoz viszonyítva méltatlan és elfogadhatatlan lenne.
Ezért, növekvõ számú helyi lakos és nyaraló tulajdonos azt
vallja, hogy a kialakult helyzet nem törvényszerû, részben
nem visszafordíthatatlan, és a hely szépségében rejlõ poten-
ciális lehetõségek megérik az újabb erõfeszítéseket. A tárgyila-
gos helyzetértékelés követelménye mellett az elsõdleges kérdés
ma már az, hogy ebbõl a gödörbõl milyen kitörési pontokon és
milyen módszerekkel lehet kimászni? A teljesség igénye nél-
kül, ilyenek lehetnek a következõk:

- Az új képviselõtestülettel szembeni lakossági (rövidesen
kormányzati) követelés, hogy tételes és felelõs elszámolást
kezdeményezzen az elmúlt nyolc év során eltékozolt, mintegy
másfél milliárd forint nagyságrendû beruházási célú extra pénz-
ügyi források (ingatlan eladások, SCD bevételek, hosszú lejá-
ratú hitelfelvételek, stb.) sorsáról. Felelõsöket kell találni a rossz
döntésekbõl és a felelõtlen ügykezelésbõl (kútfúrás, szociális támo-
gatások, városháza építés, stb.) eredõ százmilliós nagyságú vesz-
teségek és az Önkormányzatot sújtó hatósági büntetések miatt.

- A jövõre nézve alapvetõ elvárás, hogy váljon természetessé
az emberek bevonása a róluk szóló döntésekbe, elsõsorban a
döntés elõkészítések fázisában. A nagy horderejû kérdésekben
(a településfejlesztési stratégia kialakításában, a közösségi ingat-
lan értékesítések és ingatlan hasznosítások, a hosszú távú szol-
gáltatási szerzõdések megkötésénél, a helyi adó-módosítások-
nál, stb.) ki kell kérni és figyelembe kell venni a lakossági fóru-
mok, beleértve az ingatlanok közel felét kitevõ és aránytalanul
megadóztatott nyaraló és egyéb, gazdasági célú ingatlan tulaj-
donosok véleményét is. 

- Itt az ideje, nem csak az önkormányzati törvény elõírásai
miatt, hanem elsõsorban saját érdekünkben, hogy egy szakér-
tõ cég bevonásával felvázoljuk, az állandó lakosok és nyaraló
tulajdonosok részvételével kialakítsuk a település fejlõdésé-
nek, fejlesztésének hosszabb távú elképzeléseit. 

- Az eladható értékes ingatlanok jórészt elfogytak. Ugyanak-
kor a település adósságtörlesztési kötelezettségei a jövõ évtõl hosz-
szú távon megterhelik a költségvetést. Azaz, megfelelõ saját -
vagy hitel lehetõség a következõ évtizedben nem áll rendelkezés-
re, ezért elengedhetetlen más források bevonására további erõ-
ket mozgósítani.

- Maximálisan ki kell használni az Új Széchenyi Tervben
2011 januárjában meghirdetett  -  elsõsorban a vissza nem térí-
tendõ támogatások keretében  -  hozzáférhetõ pályázatokat. 

- A világon szokásos befektetõi követelményrendszer sze-
rinti struktúrában mielõbb össze kell állítani a település, még
inkább a régió potenciális fejlesztési- és befektetési projektlis-
táját. Ezt az igény- és lehetõség-gyûjteményt, mint adatbázist,
a lehetõ legszélesebb körben, belföldön és külföldön közzé kell
tenni és a legkülönbözõbb, többek között ingyenes kormány-
zati befektetési fórumokon, weblapokon, rendezvényeken
meg kell hirdetni (ahogy a sikeres települések is teszik).

- Mindenkinek be kell látni, hogy a jelenlegi aránytalan és
igazságtalan közteherviseléssel (elsõsorban adópolitikával) a
költségvetési egyensúlyt nehéz lesz megteremteni, ill. egy dina-
mikusabb fejlõdést sem lehet elindítani. Emellett nagyobb erõ-
feszítéseket kell tenni és célszerû ösztönzõ módszereket is be-
vezetni az adómorál javítására, a kintlévõségek behajtására, az
elhanyagolt területek miatt indokolt büntetések kiszabására.

- A fenti feladatok megoldásához az Önkormányzat kapaci-
tása és felkészültsége nem elégséges, bizonyos pontokon, - elsõ-
sorban a beruházás ösztönzés, a stratégiai tervezés, ill. az elle-
nõrzés területén  -  javasolt az apparátus megerõsítése.

Mindezt egybevetve, sokan egyetértenek abban, hogy csak a
helyi lakossággal, a nyaraló tulajdonosokkal, a civil szerveze-
tekkel és a régió többi településével kialakítandó szorosabb
együttmûködés és átlátható mûködés eredményezhet kiutat a
jelenlegi válsághelyzetbõl. NNéémmeetthh  BBaarrnnaabbááss,,

TT..EE..TT..TT..  KKöözzéélleettii  FFóórruumm  EEggyyeessüülleett

A csoda és a valóság, Badacsony egy „gyüttment” szemével



A konyha illata

A BADACSONY újság 2011. januári számában „Csõd elõt-
ti csend…” címû cikk személyemet érintõ megjegyzéseire -
a szerkesztõ által biztosított terjedelmi keretek között-
tényszerûen közreadom a tényeket.

Kezdjük az elején: a foglalkoztatásomról….
A Polgármesteri Hivatal keretében szakfeladatként

mûködtetett településüzemeltetés -mint szervezeti
megoldás- nem tudta az üdülõ centrum idényterhelésének
üzemeltetési feladatait rugalmasan kezelni. Ezért 1998-ban
a Képviselõ-testület tanulmányt készíttetett a lehetséges
fejlesztési irányokról, amely alapján 1999-ben megszületett a
döntés, 2000. január 1. el Önálló Önkormányzati
Intézményt alapítanak a településüzemeltetési önkor-
mányzati feladatok részbeni elvégzésére.

Az Intézményvezetõi munkakörre pályázatot hirdettek 1
év határozott idejû közalkalmazotti munkaviszony
keretében. Hét jelentkezõ közül a második fordulót
követõen engem Ferenczy Károlyt választottak meg, és egy
év határozott idõre neveztek ki intézményvezetõnek.
Lejártakor ezt a Képviselõ-testület meghosszabbította.

A 2004-es év az átalakulások éve. Javaslatomra -melyet
több lépcsõben készítettem elõ és tárgyalta a Képviselõ-
testület- a Falugondnokságból az intézmény megszün-
tetésével, a dolgozók átvételével (munkajogi jogutódlással) új
gazdálkodási egységet, Egyszemélyes Kiemelten Közhasznú
Gazdasági Társaságot alapított a tulajdonos Önkormányzat.
Engem választottak meg ügyvezetõnek.

2009. január 28-al, a törvényi kötelezésnek megfelelõen -
alapító okirat módosítással - Nonprofit Kft. társasági for-
mává alakultunk. A cég neve: Badacsonytomaj Város-
üzemeltetõ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Rövid
neve Badacsonytomaj VN Kft. Továbbra is engem választot-
tak meg ügyvezetõnek.

A hatvanadik életévem betöltve- miután 40 év feletti szol-

gálati idõvel rendelkeztem- éltem az öregségi nyugdíjazás
lehetõségével, amelyre tervszerûen a tulajdonosi jogokat
gyakorló Képviselõ-testülettel egyeztetetten jogszerûen
került sor. (2009. december 11.)

Az új ügyvezetõ 2010. június 1-tõl került megbízásra, az
Én megbízatásom ezzel ügyvezetõként megszünt. A gaz-
dasági évet 2010- ben én készítettem elõ és jogilag is felelek
1-5 hónap társasági tevékenységéért, valamint a zökkenõ-
mentes átadás -átvételi folyamatért, hatósági stb. ügyek kifut-
tatásáért, átcedálásáért, amely nem köthetõ naptári naphoz.
Így e feladatokat megbízási szerzõdés kertében 2010. július
1-tõl december 31-ig történõ teljesítéséért bruttó 31500 Ft/hó
-(amely nettó 21552 Ft/hó) megbízási díjat vettem fel a VN
Kft-tõl. Az ezt megelõzõ ügyvezetõi megbízásaim Társasági
jogviszony keretében történt, a díjazás megállapítása nyil-
vános Képviselõ-testületi ülésen, vagy taggyûlésen volt.
Intézményvezetõként pedig a Közalkalmazotti Törvény
szerint. Végkielégítésre, felmondási idõre egyik esetben sem
voltam jogosult és nem is vettem fel. 

…a VN Kft.-rõl..
Badacsony újság 2010. júliusi száma. 4. oldal „Igazgató-

váltás a városüzemeltetésnél” címû cikkben kifejtettem
véleményem általában a településrõl, a település üzemelte-
tésérõl. Kérem ott olvassák el még egyszer. (Elérhetõ a város
honlapján az újság megnyitásával a 2010. júliusi számban.)

…..A TETT Közéleti Fórum Egyesület bejegyzéséhez
gratulálok. A KÖZÉLET maga a település. Az egyes em-
berek, csoportok érdekei az egyesületekben, civil szerve-
zetekben, klubokban teljesülhetnek ki. Lehetõségem szerint
magam is részt veszek ezekben. Fontos, hogy a nyilvános
megnyilatkozások,- fõleg ha szervezet nevében történnek-
tárgy és tényszerûek legyenek, és a nyilvánosan elérhetõ ada-
tok ne esetleges kérdések sejtések .

Olvasóink íírták

KKeeddvveess  BBaarrááttaaiimm,,TTiisszztteelltt  VVáállaasszzttóókk!!
Hogy mégis megírom ezt a pár sort, néhány helyi lakos

kérésére teszem. Vagyis, válaszadásnak szánom. Ezek a gon-
dolatok a választási tájékoztatómmal, a kampánylapommal
kapcsolatosak.  Kifogásolták , miért nem válaszoltam  a pol-
gármester úr  utolsó testületi ülésen tett vádaskodására,
melyet a helyi TV is közvetített.  Ahol elmondta a magáét és
gyorsan lezárta az ügyet, kikapcsoltatta a TV közvetítést.
Ilyen a demokrácia Tomajon. Visszaélt a sajtószabadsággal,
testületi ülésen közpénzen kampányolt és nem adott
lehetõséget a válaszadásra.

Feltáró soraimat gyenge irománynak minõsítette ahelyett,
hogy tételesen megválaszolta volna. Sérelmezte, hogy leírtam
a régóta folyó rossz gazdálkodás  fontosabb pontjait.
Kénytelen voltam a közvélemény elõtt feltárni gondo-
lataimat. Mint képviselõt, teljesen kiszorítottak. Még
gyerekeim is  komoly hátrányt szenvedtek. Furfangos módon
korábban nem alkalmazott építész-rendészeti  bírságot
szavaztak meg. 

Hangoztatták: egységesnek kell lenni. Be kellett volna áll-
nom a csókosok közé?  A költõ szavával: „Vétkesek közt
cinkos, aki néma”

Lejáratásomnak szánta azt a levelet, amit a jegyzõ úrnak
írtam a támogatás megszüntetésére. Az arról szólt, hogy
korábban a képviselõi tiszteletdíjam 50%-át közcélra ajánlot-
tam fel egy olyan nemes cél érdekében, amelybõl egy évig
semmi sem valósult meg, csak a nagy kalapba ment. Nem
láttam további értelmét a támogatásnak, ezért a  felajánlást  a
többi képviselõvel együtt visszavontam.

Nem dicsekedett azzal a polgármester úr, hogy õ hány %-
át ajánlotta fel fizetésének? Mert elfelejtette a korábban fel-
vett milliós  jutalmakat is, holott Tomaj gazdálkodása csõd
közeli állapotba került.   Pl.  211/2004 VII.13.határozat:
jutalom   1 089.000.-Ft

Azt állítottam, hogy több átvett beruházáson hibát-hiba
hátán találtunk.  Mint látjuk, az új hivatal is ugyanilyen
problémával küzd.  Vannak plusz költségek, de felelõsök
most sem lesznek, miközben nagy pénzeket fizettünk
mûszaki ellenõröknek.  Ezek az észrevételek szerinte csak
rágalmak.

Sajnálatos dolog. Egy jó tanár, kitûnõ ifjúsági fociedzõ így
eltelt magával, „Mammon pénzisten” hatalmába került. Az
egész testületet leszavazták a választók, ennyire voltak
elégedettek a munkánkkal, a gazdálkodással, de nem vette a
lapot, kitart, valószínû a jó fizetés miatt. Úgy járt a képviselõ
testülete, mint 200 éve Napóleon elit gárdája Moszkva elõtt
Borogyinónál. Nem vonta le a tanulságot, jött Waterloo.  Szt.
Ilona még ez után következett.

Azt írtam, szánalomból ne szavazzanak be senkit. Én nem
is kerültem be, de egy jó tanár, az más eset. Sajnálom, mint
jó sporttársat, akivel valaha jó viszonyban voltunk. Azonban
ennyi sikertelenség után alkalmatlan polgármesternek.
Mondjon le, míg nem késõ. Én is szeretem a mézeskalácsot,
mégsem állok neki dagasztani. Ahhoz is érteni kell!

Higgye el, egy jó tanárra szükség van és Önt megint
szeretni fogják. Csak fújja a sípot továbbra is.  Elnézését
kérem, ha megbántottam volna, de nem adott lehetõséget a
válaszadásra. Így az Ön pontatlanságát igyekeztem
kiegészíteni. Szebb jövõt kívánok Tomajnak!

HHaarrmmaattii  MMiikkllóóss

Megkésett levél

Pár éve történt, amikor - ki tudja, hányadszor -  hosszabb
idõre külföldre készültünk és házunkat kiadásra kínáltuk.
Jöttek-mentek az érdeklõdõk, de komoly szándékot
egyikük sem mutatott. Egy novemberi esõs napon vendé-
geket vártunk vacsorára, és én zserbót készítettem nagy
gonddal. 

Csodálatos, édeskés, enyhe vaníliaillat töltötte be az egész
házat, amit megkoronázott az éppen készülõ csokoládémáz
puha, melengetõ gõze. Nos, ekkor csöngettek, váratlan láto-
gatók jöttek, ingatlanügynök egy angol úrral, aki néhány évre
házat keresett maga és családja számára. Természetesen
beinvitáltam õket, bár az elõre megbeszélt idõpontok híve
vagyok, de sebaj, gondoltam, nem dõl össze a világ, ha egy kis
rumli van a konyhában. Nevezzük életképnek. 

Beléptek, és az angol úr orrát magasra tartva egyenesen a
tepsi zserbó felé vette az irányt. Tágra nyílt szeme a csillogó
csokoládémáz alatt rejlõ ínycsiklandozó sütemény láttán.
Elnézést kért, hogy váratlanul jöttek. Egész nap házakat
néztek, megköszönné, ha kaphatna egy darabot ebbõl a
finomságból - mondta, vagy menten, a szemem láttára éhen
hal. Nekem tetszett a közvetlen õszintesége, természetes, fe-
szélyezetlen viselkedése. Az elsõ szeletet én vágtam, a többit
rá lehetett bízni. Komótosan végigjárta a házat és közben
vissza-visszatért a zserbóhoz. 

Úgy egy hosszú fél óra, és fél tepsi sütikézés után azt
mondta, nem tudja miért, õ itt olyan otthonosan érzi magát.
Megkapta az otthon melege az elsõ perctõl fogva, így ezt a
házat választja, punktum.

Úgy-e egyértelmû, mire célzok? Varázslatos hely a kony-
ha, hangulatot, érzéseket tudunk befolyásolni az onnan
áradó illatokkal. Ha volt türelmük soraimat végigolvasni,
egyértelmûvé vált, hogy imádok fõzni-sütni. Nem vagyok

profi, csak szeretem, amit csinálok. Jó néhányszáz receptet
gyûjtöttem a világ minden sarkából, amerre jártunk.  Ezért
veszem a bátorságot és megosztom Önökkel egyik közked-
velt receptemet, amit már sokszor készítettem, mindig nagy
sikerrel:

Hagymás sörkifli
Fogjunk hozzá. A hagyma dinsztelésével kezdem, mert ez

sokáig tart és ki is kell hûlnie. (Akár elõzõ nap is el lehet
készíteni) Apró kockákra vágunk 4 vöröshagymát és kevés
olajon lassú lángon aranysárgára dinszteljük. Most készülhet
a tészta:

1 dl langyos tejben 5 dkg friss élesztõt (vagy 2 zacskó
szárazat) 2 lapos evõkanál cukorral felfuttatunk. Tálba
szitálunk 30 dkg finomlisztet, 1 teáskanál sóval. A szitálás
mindig fontos, így megszellõztetjük a lisztet, könnyebb lesz
a tésztánk (reméljük). A felfuttatott élesztõt a liszthez adjuk,
olaj és egy egész tojás kíséretében. Elkezdjük gyúrni-dagasz-
tani, lágy, selymes tésztát kapunk. Ha keménynek tûnik,
adjunk hozzá még egy kis langyos tejet. (Ez a liszttõl függ,
mert hol több, hol kevesebb nedvességet szív fel) A kidolgo-
zott tésztát cipóra formázzuk, meglisztezzük, letakarjuk,
duplájára kelesztjük. Ha ez megtörtént, gyúrótáblán 4 részre
osztjuk, kisebb cipókat formálunk és ismét pihentetjük, már
csak 10-15 percig. 20 cm kerekre nyújtjuk, nyolc cikkre
vágjuk, szélesebb felére jó púpos mokkáskanálnyi párolt
hagymát teszünk, feltekerjük, kiflivé formázzuk.
Kizsírozunk egy gáztepsit, és szép sorban betesszük mind a
32 darabot. Egy tojássárgájával megkenjük, csipet darabos
sóval megszórjuk (ez elmaradhat, mert csak dekoráció).
Elõmelegített 180 fokos sütõben pirosra sütjük. Én 15 perc
után figyelni kezdem, nehogy túlsüljön, mert kár volna érte!
Sok sikert hozzá! KKáárrppááttii  KKaattaalliinn

Ferenczy Károly: Rövid észrevételek

Eladó nyílászárók
Tájékoztatjuk a Tisztelt érdeklõdõket, hogy Badacsony-
tomaj Város Önkormányzat Képviselõ-testületének dön-
tése értelmében az „Óvoda nyílászáró cseréje”
beruházásból megmaradt ajtókat és ablakokat a
Badacsonytomaj VN Kft. értékesíti kedvezményes áron.

Ez ügyben érdeklõdni munkaidõben az 571-048-as tele-
fonszámon, vagy a 06-30-424-61-48-as mobilszámon lehet._____________________________________________
Megnevezés Méret db         bruttó ár_____________________________________________
1. SOFA hõszigetelt üvegezésû ablak   

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

107 X   60 cm 50 5.000.- Ft_____________________________________________
3. Egyszárnyú alumínium hõszig. Üveges ajtó       

100 X 220 cm 7 15.000.- Ft_____________________________________________
4. Kétszárnyú alumínium hõszig. Üveges ajtó       

165 X 220  cm 6 20.000.- Ft _____________________________________________
BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVNN  KKfftt..

A MMaaggyyaarr  KKaattoolliikkuuss  EEggyyhháázz  technikai száma: 0011
BBaaddaaccssoonnyyttoommaajjii  KKoollppiinngg  CCssaalláádd  EEggyyeessüülleett
Adószáma: 18929081-1-19
BBaaddaaccssoonnyyttoommaajjéérrtt  KKöözzaallaappííttvváánnyy
Adószáma:18937174-1-19
BBaaddaaccssoonnyyöörrssii  ÉÉrrddeekkvvééddeellmmii  EEggyyeessüülleett (BÖÉE)
Adószáma: 18917303-1-19
PPoollggáárrõõrr  EEggyyeessüülleett  BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj (PEB)
Adószáma 18930555-1-19

BBaaddaaccssoonnyyii  CCééhh  TTuurriisszzttiikkaaii  EEggyyeessüülleett
Adószám: 18934401-1-19
„„PPiicciikkéétt  aa  kkiiccssiikkéérrtt””  AAllaappííttvváánnyy
Adószám: 18919848-1-19
BBaaddaaccssoonnyy  IIffjjúússáággááéérrtt  AAllaappííttvváánnyy
Adószáma: 19265609-1-19
SSzzíínn  ééss  VVoonnaall  MMûûvvéésszzeettookkttaattáássii  KKöözzhhaasszznnúú  AAllaappííttvváánnyy
Adószáma: 18938223-2-19
BBaaddaaccssoonnyyttoommaajjii  NNyyuuggddííjjaass  EEggyyeessüülleetteett  
Adószáma: 18938058-1-19 

1+1% Az idei esztendõben is rendelkezhetünk adónk egy részérõl. 



2010. december 10-én a Balatonfelvidéki Szín-vonal
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény „Tehetségnapján”,
megalakult a Tapolcai Kistérség Tehetségsegítõ Tanácsa, s
így Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása,
elsõként Veszprém megyében, csatlakozott ahhoz az orszá-
gos hosszú távú programhoz, amelynek a célja a tehetségek
felismerése, segítése, gondozása. 

Varga Béláné kistérségi közoktatási referens a Tehetség-
segítõ Tanács titkára is részt vett azon a konferencián amit a
Magyar Géniusz Programiroda és az ELTE BTK rendezett
„Mûvészetekkel a tehetségekért” címmel 2011. január 29-én
(szombaton) az ELTE dísztermében.

A zsúfolásig megtelt teremben az ország minden pontjáról
érkeztek tehetséggondozó szakemberek.

A köszöntõk után prof. Dr. Csermely Péter biológus, a Te-
hetségsegítõ Tanács elnöke a mûvészeti tehetségre nyitott isko-
la jelenét és jövõjét vázolta, hangsúlyozva azt a tényt, hogy a
gyermekek számára a mûvészetekkel tudjuk csak megnyitni
a világot. Elmondta, hogy a tehetséggondozás az elkövetkezõ
húsz év kiemelt és elfogadott kormányprogramja.

Dr. habil Gyarmati Éva pszichológus elõadása megerõsí-
tette azt a tényt, hogy azaz oktatás, amely elhanyagolja a jobb
agyfélteke (a mûvészetekkel fejleszthetõ terület) erõsítését,
az komoly károkat okoz. Hangsúlyozta, hogy a tudo-
mányokhoz is csak a mûvészeteken át vezet az út. A négy
mûvészeti ág (zene, tánc, szín- és képzõmûvészet) oktatásá-
nak bemutatására az ország egy-egy szaktekintélye kapott
felkérést.

Az országos konferencián a képzõ- és iparmûvészeti
nevelés, a tehetséggondozás fejlesztõ hatását Baranyai
Zoltánné mûvészetoktatási szakértõ, a Tapolcai kistérségben
eredményesen mûködõ Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója mutathatta be.

A nagy érdeklõdéssel várt és elismerést kiváltó elõadás
hatását tovább erõsítette, hogy az intézmény kiállítás
keretében is szemléltethette tanítványai munkáit, melyet
Gyulai Líviusz Munkácsy- és Kossuth-díjas grafikusmûvész
elismerõ szavai nyitottak meg. Az anyagot Sipos Endre fes-
tõmûvész a magas szintû mûvészetoktatás, az ideális tanári
attitûd példájaként méltatta. A munkához külön gratulált
Dr. Balogh László a Magyar Géniusz Program szakmai
vezetõje, a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács alelnöke Az
intézmény ezen országos jelentõségû rendezvény nyitójára
diákjai egy csoportját és a pedagógusait is felvitte a Tapolcai

kistérség autóbuszával, hogy a tanárok és a tanulók is
átérezhessék munkájuk eredményességét, elismertségét.
Saját anyaguk megtekintését követõen a tanulók szülõi
kísérettel, a képzõmûvész Igaz Anikó anyuka kalauzolásával
megtekintették a Nemzeti Galéria és a Nemzeti Múzeum
anyagát, hogy a következõ országos tanulmányi versenyre
való felkészülésükhöz megfelelõ elméleti alapokkal ren-
delkezzenek. A konferencia résztvevõi nagy örömmel vették
kézbe a TÁMOP 3.4.3. pályázat támogatásával megjelen-
tetett, az intézmény mûvészetoktatási gyakorlatát hétszáz
alkotással szemléltetõ „Színvonal a mûvészetoktatásban”
címû kiadványt.

A konferencia zárásaként megalakult a Tehetséggondozás
Országos Mûvészeti Tagozata. A rendezvényt követõ héten,
a 450 tehetséggondozó részvételével zajló „Tehetségpontok
II. Országos Konferencián” Kormos Dénes kutató fejlesztõ,
elõadásában példaként hivatkozott az intézmény által a Ta-
polcai Kistérségben mûködtetett „Szín-Vonal Tehetségpont”
példaértékû munkájáról, mûhelyeirõl, Tehetségnapjáról.

A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény által mûködtetett Szín-Vonal Tehetségpont
pályázatát az Oktatásért Közalapítvány is támogatja.

VVaarrggaa  BBéélláánnéé
TTaappoollccaa  ééss  KKöörrnnyyéékkee  KKiissttéérrsséégg  TTööbbbbccééllúú  TTáárrssuulláássaa  kköözzookkttaattáássii  

rreeffeerreennssee,,  aa  TTaappoollccaaii  KKiissttéérrsséégg  TTeehheettssééggsseeggííttõõ  ttaannááccssáánnaakk  ttiittkkáárraa

Mûvészetekkel a tehetségekért

TTiisszztteelltt  oollvvaassóó!!
Amennyiben úgy érzi, közérdeklõdésre számot tartó mon-
danivalója, javaslata, kérdése van, írja meg és küldje el
nekünk. Bárkitõl elfogadunk közlésre alkalmas cikket,
abban az esetben is, ha mondandójával nem minden-
ben értünk egyet. Kérem az olvasókat, hogy az újsággal kap-
csolatos véleményüket írják meg a v5studio@t-online.hu
e-mail címre, vagy mondják el a +36-309-016-194-es
telefonon.           TTiisszztteelleetttteell::  KKaallmmáárr  GGyyöörrggyy  sszzeerrkkeesszzttõõ

Házasságkötés

Kiss Nikolett (Pál-Kiss Nikolett) és Pál Balázs
házasságot kötöttek 2011. január 29-én

Magyar Kultúra Napja
A Liszt Ferenc Emlékév jegyében rendezett zenés kávéházi es-
tet január 28-án a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár. 

Tóth Mariann állította össze az Egry József Mûvelõdési
Házban elõadott mûsort, melyben Liszt mûveket adott elõ
Müller Ilona zongoramûvész, közremûködött Ali Éva,
Csizmarik Eszter, Farkas Éva, Krisztin N. Eszter, Vizkelety
Dóra. Az est meglepetését Rajzó Ildikó és Varga Sándor
Berlioz: Rákóczi indulójára bemutatott tánca okozta.

A mûsor után fellépõ Gold Orleans Jazz Trió igazi kávé-
házi hangulatot varázsolt a népes közönség számára. KKyy

Hozzá kell tenni azonban, hogy a jelen gazdasági
helyzetben, - valamint egy beígért támogatás visszavonása
miatt - a megvalósításhoz a lakosság, a vállalkozók és min-
den Badacsonyt szeretõ ember segítségére számít a támo-
gatói jegyek kibocsátásakor az önkormányzat. 

Az eltöltött vendégéjszakák, illetve a szálláshelyet igénylõ
turisták számának növelésére sok erõfeszítést tett és tesz
Badacsonytomaj a turisztikai régióban - mondta Margittai
Elemér, a projekt turisztikai munkatársa. A térség, kedvezõ
földrajzi helyzetére, természeti adottságaira, több évszázados
múltjára, borászati és gasztronómiai hagyományaira, kul-
turális értékeire, irodalmi és történelmi emlékeire alapozva
teremti meg azokat a turisztikai termékeket, amelyek a turis-
tákat a térségbe vonzzák, és minél hosszabb ittartózkodásra
ösztönzik.

A gyalogtúrák, túraútvonalak, a romantikus helyek iránt
egyre fokozódó igény és a csodálatos, meseszerû Balatoni
panoráma látványa, megkövetelte a Badacsony hegy legma-
gasabb pontján a Kisfaludy kilátó megújulását és az oda
vezetõ turista utak felújítását.

A komor fenségû hegyen áthaladó országos kéktúra
útvonal, csak töredék része a felfedezésre váró
tanösvényeknek, csapásoknak vagy a szerelmeseket csalogató
zegzugos útvesztõknek.

A Kisfaludy forrást, a szerelmes Róza szívébõl fakadó
Tiszta könnyek forrását elhagyva érkezünk a legendás
szerelmek, az örök szerelmi fogadalmak színhelyéhez a híres
Rózsakõhöz, ahonnan a Szerelmesek ösvényén juthatunk el
a „csúcsig”.

Végigjárva az utat átélhetjük azt az érzést, melyet 215 éve
az igaz szerelemben izzó romantikus pár, a költõ Kisfaludy
és múzsája Róza (Himfy) hagytak örökül nekünk. 

A környezet mikroklímáját áthatja a mélyben még
kavargó láva érezhetõ tüze, melyet fokozni csak a régió zász-
lós borával, a nõivarú kéknyelûvel lehet.

A szunnyadó Badacsony páratlan természeti értékei,
növény és állatvilága, az egykor még aktív vulkáni

mûködésérõl árulkodó kõzete és annak csodálatos ter-
mészetes képzõdései a vaskapu, a kõkapu, a bazalt orgonák,
vagy akár a kõfolyamok egyedülálló élményt biztosítanak
vendégeink számára. A hegytetõ érdekes hangjátéka, a szél
zsongásán áthalló Szegedy Róza egykori örök tavasz hárfa-
hangja. A 18 méter magas körpanorámás új Kisfaludy kilátó
felépítésével - mondta befejezésül Margittai Elemér - ezt a
páratlan élményt szeretnénk maradandóvá tenni.

Az „Egy jobb kilátásért!” Új kilátó létesítése a Bada-
csony hegyen címû pályázati program sajtótájékozta-
tójával egybekötött nyitórendezvénye után kézzelfog-
ható közelségbe került a beruházás megvalósítása

A megnyitó rendezvényen változatos program, néptánc
bemutató, tárogató és klarinét zenei kiskoncertek, Kolop
József szobrászmûvész szobrászati elõadása és borkóstoló
várta az érdeklõdõket. A nyitóünnepség egyik látványos ele-
meként a Badacsonyi Vinum Vulcanum Borlovagrend
tagjává avatták Kolop József - erre az alkalomra készített -
Manneken Pis agyagszobrát. A vendégek körében nagy sikert
aratott a Badacsony Régiós tombola ajándékok kisorsolása is,
amelyen borokat utazásokat nyerhettek a szerencsések. 

A kiállítás záró rendezvénye március 23-án lesz, ahol
Szigliget település mûsora várja a látogatókat. Fáklyás
felvonulásukkal népszerûsítik a Badacsony Régiót Brüsszel
belvárosában, a jelmezesek közt várkapitány, testõrök, közép-
kori zenét játszó zenészek is lesznek. A program keretén
belül az érdeklõdõk megismerkedhetnek a 16. század
fegyvereivel, harcmûvészetével és zenei kultúrájával. 

A megnyitóra több mint 150-en voltak kíváncsiak, több
magyar- és külföldi médium megörökítette az eseményt. A
záró rendezvényen is hasonló érdeklõdésre számítunk.

A rendezvénysorozat legfontosabb célja, hogy a magyar
vidék is képviseltesse magát nemzetközi programokon, hogy
a vidék embere is büszke lehessen kiemelkedõ értékeire.

A kiállítás február 15-tõl március 23-ig megtekinthetõ a
Brüsszeli Magyar Kulturális Intézetben. KKNNEE--KKyy

Új kilátó épül a szerelmesek földjén

Régiónk Brüsszelben

Folytatás az 1. oldalról...

Folytatás az 1. oldalról...

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár



A tervek szerint 2011 júniusában nyit a 45 szobás Hotel
Bonvino Wine & Spa Badacsonyban. A hiánypótló
beruházás célja az volt, hogy a badacsonyi ágyszám növelés
mellett, ez az expanzió a minõségi szállásszolgáltatási
kategóriában történjék meg. 

A szálloda nem a számos wellness hotel sorát kívánja
bõvíteni, bár impozáns, élményelemekkel és szaunákkal fel-
szerelt wellness-el is rendelkezik majd, hanem a „bor és
aktivitás” köré építi fel tematikáját. A ház szlogenje „Éld át
Badacsonyt” is erre a témára utal: a Bonvino vendégei attól a
pillanattól, hogy belépnek a hotelbe, megismerkedhetnek a
személyre szabott pihenéssel - azaz az otthonosságot és
barátságosságot szem elõtt tartva a kollégák aktív programle-
hetõségek sorát kínálják és szervezik meg számukra, melyek
többsége a badacsonyi bor köré épül. A szálloda kifelé történõ
nyitottsága szerteágazó és mély partnerkapcsolatot kíván
meg nem csak a pincészetekkel, hanem valamennyi térségi
turisztikai szereplõvel. Így a beruházás nem csak Badacsony
fejlõdésének ad lendületet, hanem egyúttal egy térségi infor-
mációs és programközponttá is válik. A belsõ enteriõr is ezt
kívánja megvalósítani: a szálloda több pontján térképek,
tájékoztató anyagok állnak rendelkezésre, a borkészítés
folyamatát ábrázoló grafikák és feliratok jelennek meg - így
válik élõvé és egésszé a belsõ és kifelé irányuló koncepció. A
szolgáltatáskínálatot 150 fõs felszerelt konferenciakapacitás
és „a la carte” étterem is kiegészíti, fontos szerepet kapnak a
közösségi terek, a kert, a grill és panoráma terasz is. 

A szálloda a település életében több szempontból is multi-
plikátorhatással bír: egyrészt emeli az általános szolgáltatási

színvonalat, másrészt pedig a gazdaságra is ösztönzõleg hat
majd: évi 14.000-t meghaladó vendégéjszakával és átlag havi
1.000.000 forint idegenforgalmi adó többlettel. Ehhez
szorosan kötõdik a kb. 25 fõs dolgozói létszám, mely
közvetlenül gyakorol pozitív hatást a környék foglalkozta-
tottsági mutatóira, ill. a partnerborászatok és egyéb szolgál-
tatók számára generált plusz forgalom, mely közvetve
élénkíti a helyi gazdaságot. 

A hotel mindezek mellett törekszik arra, hogy a helyi
közösség életében szociális szempontból is katalizátor
szerepet töltsön be, ezért a helyi civil szervezetek, fiatalok és
hátrányos helyzetû csoportok számára szeretnénk anyagi és
nem anyagi támogatásokat is kilátásba helyezni. Örömmel
várjuk civil szervezetek bemutatkozó anyagát is a
pasztori.eszter@hotelbonvino.hu e-mail címre. 

AA  HHootteell  BBoonnvviinnoo  tteelljjeess  kköörrûû  eessééllyyeeggyyeennllõõssééggeett  bbiizzttoossíítt  aa
sszzeemmééllyyzzeettii  ppoolliittiikkáájjáábbaann  iiss  ééss  eerrõõsseenn  ppáárrttoolljjaa  hheellyyii  ééss  kkiissttéérrssééggii
llaakkoossookk  jjeelleennttkkeezzéésséétt..  AAzz  úújj  sszzáállllooddaa  mmiinn..  2211  ffõõ  ffõõáálllláássúú  mmuunnkkaa--
hheellyyeett  hhoozz  llééttrree..  

A szálloda-beruházás az Európai Unió KDOP-2.1.2-2007-
0039 sz. 2009-ben nyertes pályázata alapján 203.486.121 Ft
támogatásban részesült. A szállodaépítési projekt összhang-
ban van a nemzeti és regionális fejlesztési koncepciókkal.

A B1237 Kft. felvételt hirdet 2011 júniusában nyitó ba-
dacsonyi szállodában, az alábbi munkakörökben. Vala-
mennyi munkakör fõállású, egész éves foglalkoztatást
jelent. 

A jelöltekkel szemben általános elvárások: 
- a szálloda szellemiségének megfelelõ 

rugalmas, kreatív, 
sokoldalú, kommunikatív, személyiség

- személyes fejlõdés iránti folyamatos igény
- hivatás iránti elkötelezettség, és kitartás

Amit biztosítunk: 
- versenyképes jövedelem és kiegészítõ juttatások
- fiatalos, inspiráló munkakörnyezet
- folyamatos szakmai kihívások

• Gazdasági igazgató
• Front Office Manager
• Housekeeping Vezetõ
• F&B Manager
• Guest Relation Manager
• Séf
• Sales- és marketing asszisztens

A munkakörök részletes leírása a
www.hotelbonvino.hu/karrier oldalon található

Fényképes önéletrajzokat a 
karrier@hotelbonvino.hu e-mail címre várunk

2011. március 10-ig.

A további munkakörök a következõ lapszámban 
kerülnek meghirdetésre.

Hotel Bonvino Wine & Spa Badacsony Munkatársakat 
keresünk

23. alkalommal szervezte meg hagyományos sítáborát a
Tatay Sándor Általános Iskola, amelynek költségeihez az
önkormányzat is hozzájárult.

A sítáborra való ráhangolódást megfelelõ felkészítés
elõzte meg, amit oktatófilmek, szárazföldi gyakorlatok se-
gítettek. A felszerelést az iskola biztosította, csökkentve ez-
zel a szülõk anyagi terheit. A körmöci hegyek dél-nyugati
oldalán található Krahule nevû település Szlovákia egyik
legkedveltebb síparadicsoma. Pályái egyaránt alkalmasak a
síalapok megszerzésére, de bõven nyújt gyakorlási lehetõ-
séget a haladók számára is. Az idei évben a gyerekek kitar-
tásából nem volt hiány, az elvárásoknak maximálisan meg-
feleltek gyorsan elsajátították a sítudáshoz szükséges ala-

pokat és a tábor utolsó napjára valamennyi tanulónk felju-
tott a piros pályára. Táborainkat minden alkalommal segítõ
szülõk és orvos is kíséri, megnyugtatva az itthon maradókat. 

A síoktatás mellett számtalan programon vehettek részt
tanulóink a marcelházi testvériskola diákjaival. A legsike-
resebbek a közös vetélkedõk izgalmas pillanatai voltak, de
a jól sikerült discok és táncversenyek sem maradtak el.
Igazi élménynek számított a közeli teplicei kirándulás,
ahol a wellness- fürdõben pihenhették ki fáradalmaikat a
síelõk.

A tábor utolsó napján valamennyi tanulónkat az „eskü”
letétele után síelõvé avattuk.

LLaakkaattnnéé  MMóóggoorr  KKaattaalliinn  ssííookkttaattóó

A badacsonytomaji iskolások sítábora 
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
ötödik alkalommal szervezte meg a környezõ települések
sportnapját, amelynek helyszíne a Tapolcai Rendezvény-
csarnok volt.

A megnyitón Császár László, a szervezet elnöke
köszöntötte a résztvevõket és örömét fejezte ki, amiért
sokan eljöttek, hogy egy kellemes hangulatú délutánon a
sporté legyen a fõszerep. Az Önkormányzat jóvoltából a
badacsonytomaji sportot kedvelõk tábora ismét szívesen
versenyzett a különbözõ sor-, váltó-, és páros gyakorlatok-
ban. Nem csak a fiatalabb, hanem az idõsebb korosztály is
bizonyította akaraterejét és kitartását. Eredményes
munkájukat ezúton is köszönjük.  

LLaakkaattnnéé  MMóóggoorr  KKaattaalliinn  sszzeerrvveezzõõ  ttaannáárr

A 2011-es sportnap résztvevõi: Maczó Lelle, Petõ
Réka, Sírkó Patrícia Alexa, Dankó Dorina, Hoffman
Kristóf, Vadász Attila, Molnár Mátyás, Márkus
Zsuzsanna, Szabó Szilvia, Szombathelyi Ferenc,
Csala Tamás, Lakat Veronika, Vincze Péter, Varga
László, Kuti Máté, Szántai Éva, Korbély Lászlóné,
Májerné Gulácsi Tünde, Id. Szombathelyi Ferenc,
Molnár Sándor

Kistérségi Sportnap

Fotó: Lakatné

Fotó: Lakatné



Május elsején avatják boldoggá II. János Pál pápát
Január 14-én, pénteken XVI. Benedek magánkihallgatá-

son fogadta Angelo Amato bíborost, a Szentté avatási Ügyek
Kongregációjának prefektusát. Az audiencia során a pápa
felhatalmazta a kongregációt a következõ boldoggá avatási
dekrétumok kihirdetésére. A boldoggá avatandók között van
Isten szolgája II. János Pál, Karol Wojtyla, aki 1920. május
18-án született Wadowicében és Rómában hunyt el 2005.
április 2-án. Még január elején hozták nyilvánosságra, hogy
a  Szentté avatási Ügyek Kongregációjának orvosi szakértõi
elismerték a II. János Pál közbenjárásának tulajdonított
csoda hitelességét. Az esetet a teológusok is hitelesnek
ítélték. A csodás gyógyulás egy francia szerzetesnõvel
történt, akinél a Parkinson-kór agresszív formáját állapítot-
ták meg 2001-ben.  A rendtársak II. János Pál pápa halála
után az õ közbenjárásáért fohászkodtak Marie Simon-
Pierre nõvér gyógyulása érdekében. Mint beszámoltak róla,
a nõvér 2005 júniusában egy reggel megmagyarázhatatlan
módon teljesen egészségesen ébredt, olyannyira, hogy foly-
tatni tudta szülésznõi munkáját. A boldoggá avatás kitûzött
idõpontja május 1. Idén erre a napra esik az Isteni
Irgalmasság vasárnapja. Mint ismeretes, ezt az ünnepet
éppen II. János Pál pápa vezette be, és az ünnep elõestéjén,
április 2-án halt meg. Az Isteni Irgalmasság vasárnapja
mozgó ünnep, és abban az évben április 3-ra esett. A Szentté
avatási Ügyek Kongregációja a dokumentum kibocsátásakor
hangsúlyozta, hogy a boldoggá avatási eljárás mindenben
megfelelt az egyházi elõírásoknak. 

Ez az ige Szent Pál himnuszának a szívében helyezkedik
el, amit a keresztény élet szépségérõl, újdonságáról és
szabadságáról énekel: ez az élet a keresztség és a Jézusba
vetett hit gyümölcse, amely teljesen Jézusba olt bennünket,
és általa a szentháromságos élet dinamizmusába. Mivel egy
és ugyanazon személlyé válunk Krisztussal, az Õ Lelkébõl
és Lelkének minden gyümölcsébõl is részesedünk, min-
denekelõtt az istengyermekség ajándékából. Pál ugyan a
keresztények „fogadott fiúságáról”  beszél, de csak azért,
hogy megkülönböztesse a természetes fiúságtól, ami csak
Isten egyszülött Fiát illeti meg.

A mi kapcsolatunk az Atyával nem pusztán jogi kapcsolat,
mint az örökbe fogadott gyermekeké, mert gyökerében érin-
ti a lényünket, megváltoztatja a természetünket, mintha
újjászületnénk. Hiszen egész életünket egy új elv, egy új
lélek járja át: Isten Lelke.

És vég nélkül énekelhetnénk Pállal a halál és feltámadás
csodáját, hiszen a keresztség kegyelme mûveli ezt bennünk.

Ez az ige valami olyat mond el, ami szoros kapcsolatban
áll keresztény életünkkel, és amibe Jézus Lelke hozta azt a
dinamizmust, azt a „feszültséget”, amit Pál a test és lélek
ellentétébe sûrítve fejez ki. Ugyanis a test szó alatt az egész
(a test és lélek) embert érti, teljes törékenységével és egoiz-
musával, amely folyamatosan harcban áll a szeretet
törvényével, sõt azzal a Szeretettel, amelyet Isten árasztott a
szívünkbe.  Hiszen, akiket a Lélek vezet, azoknak minden
nap meg kell vívniuk „a hit jó harcát”, hogy el tudják fojtani
a rosszra törõ hajlamokat, és a keresztségben megvallott
hitük szerint tudjanak élni. De hogyan?

Tudjuk jól, ahhoz, hogy a Szentlélek mûködjék, a
mi részünkre is szükség van. Pál ezt az igét írva elsõsorban
arra gondolt, ami Krisztus követõinek a kötelessége: önma-
gunk megtagadására, harcunkra az egoizmus legkülön-
félébb formái ellen. De amikor meghalunk önmagunknak,
az életet hoz, mert minden vágás, minden metszés, az önzõ
énünkre kimondott minden egyes „nem” új fénynek, új
békének és örömnek, szeretetnek és bensõ szabadságnak a
forrása: a Lélekre kinyitott kapu. Szabadabban hagyva
szívünkben a Szentlelket, Õ egyre bõségesebben tud elárasz-
tani ajándékaival, és tud majd vezetni az élet útjain.

Hogyan éljük hát ezt az igét? Egyre jobban tudatosíta-
nunk kell a Szentlélek jelenlétét magunkban: végtelen kin-
cset hordozunk, de ennek nem vagyunk eléggé tudatában.
Rendkívüli gazdagság birtokában vagyunk, de ez többnyire
kihasználatlan marad. Hogy meghalljuk és kövessük is az Õ
hangját, tudnunk kell nemet mondani mindarra, ami Isten
akarata ellen van, és igent mondani az Õ akaratára. Nemet
mondani a kísértésekre, határozottan ellenállva a rossz su-
gallatoknak; igent azokra a feladatokra, amelyeket Isten
bízott ránk, igent a szeretetre minden felebarátunk iránt,
igent a megpróbáltatásokra és nehézségekre, amelyekkel
szembetalálkozunk.

Ha így teszünk, a Szentlélek fog bennünket vezetni, és
keresztény életünknek ízt, érvényt, erõt, ragyogást ad, ami
csak az õ hitelességének tulajdonítható. Így a mellettünk
lévõk észre fogják venni, hogy nemcsak emberi csalá-
dunknak vagyunk gyermekei, hanem Isten fiai.

IIssttvváánn  aattyyaa

KKaattoolliikkuuss üüzzeenneett:: „„AAkkiikkeett  IIsstteenn  LLeellkkee  vveezzéérreell,,  aazzookk  IIsstteenn  ffiiaaii..””  ((RRóómm  88,,1144))

Szépirodalom:
Eliot, George: Kései boldogság; Fábián Janka: A német
lány; Hegedüs Géza: A méneskúti családirtás; Honti
Teresita Lolita: Az életre nincs képlet; James, Peter:
Félhomály; Kipling, Rudyard: Fekete és fehér; A macska
ezer arca; Móra Ferenc: Négy apának egy leánya; Móricz
Zsigmond: Rózsa Sándor összevonja a szemöldökét;
Palotai Boris: A madarak elhallgattak; Petõfi Sándor:
Nem ért engem a világ! : Petõfi Sándor füveskönyve;
Podmaniczky Szilárd: Döglött kutyával õrzött terület : a
férfi; Remenyik Zsigmond: Vándorlások könyve;
Steinbeck, John: Érik a gyümölc; Tasnádi-Sáhy Péter:
Hidd el, ez Delhi!; Thury Zsuzsa: Ördögtánc ; Tû a
lemezen; Tormay Cécile: A régi ház; Ugron Zsolna:
Úrilányok Erdélyben; Unigwe, Chika: Fekete pillangók;
Zsiga Henrik: Óceánok szolgája avagy Luxushajón dol-
goztam

Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Csukás István: Ló az iskolában; Karakas Zoltán: Tudós
dudás; Mesebirodalom; Varró Dániel: Akinek a lába hatos
Verne, Jules: A névtelen család

Ismeretterjesztõ irodalom:
Izing Klára: Karma könyv; Csernus Imre: Felnõtt
húsleves : élet- és ételérzések; Fischer Eszter: Meleg a
gyerekem?; Kovács, Heike: Gyermekbetegségek ter-
mészetes kezelése; Molnár Hajnalka: Durcás a
számítógéped?; Täubner, Armin: Virágorigami; Péter
László: Olvassuk Juhász Gyulát!; Bächer Iván: Igazad
van, Loncikám; Podmaniczky Szilárd: Balatoni világok

SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn  kköönnyyvvttáárrooss

Könyvajánló
Sebestyén Gyula neves néprajztudósunk, a Nemzeti
Múzeum egykori igazgatója gazdag magángyûjteményét
felajánlotta egy Badacsonyban létesítendõ Balatoni
Emlékmúzeum számára. A szép terv megvalósulását a
második világháború akadályozta meg.

Sebestyén Gyula 1935-ben megjelent Mosolygó balatoni
emlékek címû anekdótás kötete néhány badacsonyi vonat-
kozású történetet is tartalmaz, amelyek közül a Mógor ku-
tyabõre az alábbiakban olvasható: 

„Nemes Veszprém vármegyének 1836-ban szemlére kifüg-
gesztett statáriuma a sok kiirtandó betyár közül csak négyet
említ meg név szerint: Milfajtot, Sobrit, Mógort és Pap An-
dort. Cégéres gonosztevõnek nevezi valamennyit, s azok
számára, akik élve vagy halva kézre kerítik õket, fejenkint
kitûz 200-300 jó magyar forintokat. Közülük hurokra csak
Milfajt került, Sobrit és Papot
Lápafõnél agyonlõtték. A kaland-
jairól híres, apró termetû Mógor
még sokáig kísértett a Balaton
környékén. A nóta csak Sobriról
tartotta, hogy „úri nemzetbõl” va-
ló. Rajta kívül még Mógornak is
volt „kutyabõre”, de bezzeg men-
ten halálfia lett volna az, aki elõ
mert volna vele hozakodni.

Mógor már társtalan, bujdosó
betyár volt, amikor a Badacsony
lábánál Sitkei Nagy Sándor /ba-
dacsonyi szõlõbirtokos/ négyesfo-
gatát megállította: - Egy ital kék-
nyelût kérek, tekintetes uram -
mondta az útonálló.

A hatalmas termetérõl, gaz-
dagságáról és híres borairól ismert
uraság elõvetette a hintó pince-
tokját s egy „pistolt”
/hosszúnyakú butéliát/ odaadatott
az útonállónak. Mógor a keréksínen lekeccentette a butélia
nyakát, s egy húzásra kiitta. - Most aztán a gyapjú árát kérem
- szólalt meg újra a betyár.

Azt is megkapod fiam. De elõbb a pénzeszacskómból
kiveszem a címeres gyûrûmet - szólott az uraság s közben a
nagyfejû aranygyûrût befordítva húzta rá a középsõ újjára.

- Most hát tartsd a markodat, fiam. Mógor a hóna alá
dugta az uraságnak szegezett pisztolyokat /nem a kéknye-
lüsöket, hanem a vágott golyósokat/ s két tenyerét a bankók
számára elõre nyújtotta. Sitkei Nagy Sándor nyomban szá-
molni kezdett:

Egy…
A kettõre már nem került sor, mert az egyre gyûrûs tenye-

rével úgy képen legyintette Mógort, hogy ájultan esett le a lováról.

Ez idõtõl fogva rebesgették, hogy az új statáriumban már
szó sem lesz arról a „kutyabõrrõl” amit a Mógor Sitkei Nagy
Sándor pecsétjével visel az ábrázatán.

_________________________________________

A szájhagyomány szerint a 19. század végén még éltek
farkasok a Balaton környékén, sõt annak nádasaiban is.

Ezt erõsíti meg Cholnoki Jenõ, aki Balaton címû könyvé-
ben leírja az 1894-ben Balatonföldváron történteket: „…késõ
este értem el a földvári csárdát és dohos szobámat szellõztetve
vonyítást hallottam a Balaton felõl. Mondom a korcsmá-
rosnak, hogy hiszen valamiféle tanyának kell itt lennie a
közelben, mert a kutyák vonítanak!

Nem kutyák azok kérem - mondta a vendéglõs - hanem
farkasok! Idelenn üvöltenek a nádasban!”

A füredi farkastámadás ennél ötven évvel korábban esett
meg, de még száz év multán is
emlegették a balatoni településen,
ahol jónéhányszor hallottam ma-
gam is, az 1950-es években.

A szóban forgó esemény 1842-
ben történt, amikor a füredi fürdõ
igazgatója és számvevõje a befa-
gyott Balaton jegén lovas szánkó-
val mentek át - hivatalos ügyben -
a tihanyi apátságba, ahonnan dol-
guk végeztével szánkón indultak
vissza Füredre. Már jól bent jártak
a tó jegén, amikor a sûrûsödõ
sötétben furcsa hangokat hallottak
a nádas felõl. A kocsis rosszat
sejtve a lovak közé csapott, de
azok megérezve a farkas szagot,
megvadultak és fölborították a
szánkót. Így az igazgató és szám-
vevõ a járgány alá kerültek, ame-
lyet körülvettek az üvöltözõ, vi-
csorgató farkasok, s a kas rácsai

közt dugdosták be az orrukat. A halálfélelemben szorongó
szerencsétlen emberek a föléjük került szánkó deszkáiban
kapaszkodva igyekeztek megakadályozni, hogy azt az õrjön-
gõ fenevadak visszafordítsák.

A borzalmas éjszaka után - félig összefagyva - csak más-
nap reggel találtak rájuk a keresésükre indult fürediek.

Ekkor derült ki, hogy a lovak - elszaggatva az istrángokat
- menekülni próbáltak, de a farkasok gyorsabbak voltak és
mindkettõt széttépték. Ugyanígy végeztek szegény kocsissal
is, akinek csak a bundáját és az ostorát találták meg…

A történethez tartozik, hogy a fürdõigazgató szerencsés
megmenekülése alkalmából egy értékes miseruhát ajándéko-
zott az 1846-ban felszentelt füredi kerek templomnak.

Kalmár LLászló: Betyárok és farkasok 
Történetek a 19. századból.

Vallási krónika



Közgyûlést tartottak a polgárõrök
A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj február 12-én tar-
totta éves közgyûlését a helyi általános iskolában.

A beszámolóban Mórocz István elnök hangsúlyozta,
hogy az Egyesület az OPSZ 2010. évi szakmai prog-
ramjához kapcsolódóan, a lehetõségei, valamint városunk
sajátosságainak figyelembevételével felvállalta a folyama-
tos, közös, rendõr, polgárõr szolgálat ellátását, továbbá a
bûnügyileg fertõzött helyeken, utcákon, tereken a „posz-
tos” polgárõr szolgálat felállítását és mûködtetését. A
rendõrséggel, -mellyel stratégiai szövetségben vagyunk a
bûnmegelõzésben  - a szolgálati együttmûködés stabil, azt
a személyi kapcsolatok is erõsítik,  közösen veszünk részt a
közúti baleset-megelõzési és egyéb akciókban, illetve olyan
nagyobb horderejû biztosításban, mint pl. a Balaton körbe-
futása. 

Az egyesület 2010. évi szolgálatainak száma 283 alka-
lommal 3.979 órában valósult meg, ebbõl a rendõrséggel
együtt 1396 óra, a gk. km. felhasználás 9227, az üza. fel-
használás 856,6 liter., üza. költség 274.968 Ft. Devecserben
8 alkalommal 64 órát segítettek polgárõreink.

Rajzó József gazdasági felelõs az egyesület pozitív
gazdálkodásáról adott beszámolót, melyet az Arany
György által ismertetett Közhasznúsági jelentés is részle-
tezett.

Aktív vitát követõen a közgyûlés elfogadta az elõter-
jesztéseket. A meghívott vendégek részérõl Matting István
a VeMPSZ alelnöke megköszönte a vörös iszap károsultak-
nak ,nyújtott segítséget, Korponai László a tapolcai régió
polgárõr felelõse magas színvonalúnak jellemezte az
egyesület munkáját, Horváth József fhdgy. A jól mûködõ
rendõr-polgárõr közös tevékenységrõl, Tóth Ferenc a
Nemesgulácsi Polgárõr Egyesület elnöke a térségi polgárõr
együtmûködés további erõsítésérõl szólt, Orbán Péter
önkormányzati képviselõ a polgárõrök tevékenységét
megköszönve a támogatás jelentõségérõl beszélt.

Csizmarik Béla az Ellenõrzõ Bizottság elnöke hasznos
ajánlásokkal méltatta az egyesületvezetését és munkáját.

Az Alapszabály kisebb mérvü módosítására is sor került.
Fekete Ferenc titkár ismertette a munka és rendezvény-

terv elõterjesztésével az idei esztendõ feladatait, majd
indoklás nélkül lemondott tisztségérõl.

A jövõ évi tisztújítás elõkészítése érdekében Jelölõ
Bizottságot választottak, melynek elnöke: Orbán György,
tagjai: Bolf Károly és Pintér Imre. Arra törekszik az
egyesület, hogy kulturált megjelenéssel, jogkövetõ maga-
tartással, szakszerû, határozott és udvarias tevékenységgel
a lakossági bizalmat erõsítse, és támogatottságát tovább
fokozza. MMóórroocczz  IIssttvváánn  eellnnöökk

A Nyugdíjas Egyesület január 27-én megtartotta hagyo-
mányos közgyûlését, melyen részletes beszámoló hang-
zott el a 2010. évi munkáról, eseményekrõl, gazdál-
kodásról, továbbá a következõ év terveirõl. 

A tagság eredményesnek ítélte a hozzászólásokban az
elmúlt évi munkát. A köszönet mellett éles és jogos kriti-
ka is elhangzott az egyesület adminisztratív tevékeny-
ségével kapcsolatban.  Az egyesület tevékenységében ez
volt az elsõ év, amikor élni kívántak az egyesületi élet
lehetõségeivel. Eredményes pályázatot nyújtottak be a
Nemzeti Civil Alaphoz, és ezzel biztosították a szervezet
zavartalan mûködését, sõt 2011. évre még kellõ tartalékot
is képeztek. Ugyanakkor a tagságnak, de a vezetõség
többségének is ismeretlen és szokatlan volt a pályázattal
kapcsolatos adminisztráció és tevékenység. A vezetõség
túl van a tanuló idõszakon, a 2011. évet kedvezõbb
feltételekkel és nagyobb munkamegosztásban folytatja.

Változatlanul akadályt jelent az idõs emberek passzivi-
tása, mert az alacsony taglétszám nem ad kellõ biztonsá-
got a szervezett programok vitelére. Az egyesület idei
munkatervében tervezi a tagság az idõs emberek
megszólítását, részükre az egyesület munkájának
ismertetését. Ha a létszámbõvítés eredményes lesz,

lehetõség nyílik más településhez hasonlóan szakcsopor-
tok (pl. népdal, kézimunka, irodalmi kör, stb.)
alakítására. Ugyanakkor széleskörû együttmûködést ter-
veznek, - az eddig jól mûködõek mellett - a helyi társ-
egyesületekkel, a Polgárõrséggel és a Horgász
Egyesülettel. A környezõ települések Nyugdíjas
Egyesületeit is megkeresik, és együttmûködést ajánlanak
fel és aktívan kívánnak részt venni rendezvényeiken. 

Az elmúlt évben is közremûködtek a település ren-
dezvényein. Városnapi, adventi ünnepek rendezvényeit
segítették közremûködésükkel. Ez évben még fokozot-
tabban szeretnének ezeken közremûködni. 

A közgyûlés megállapította, hogy az elmúlt évben ered-
ményes munkát végeztek és emellett tartalmas
szórakozást és kikapcsolódást jelentett minden
résztvevõnek. Kölcsönös, a családoknál és barátoknál
szervezett összejövetelekkel, baráti beszélgetésekkel
elõsegítették az emberi kapcsolatok erõsödését és
szélesítését. 2011. évben a megkezdett tevékenységet
tovább kívánják folytatni és remélik, hogy a régi vágyál-
muk, a település idõseinek minél szélesebb összefogását
sikerül végre elérni.  

FFllaammiiss  MMiihháállyy  eellnnöökk

Nyugdíjasok közgyûlése

Horváth Zoltán
Badacsonytomaj, Úttörõ u. 20. szám alatti lakostól

2011. március 19-én  (szombat) 14 órakor búcsúzunk 
a badacsonyi Szent Anna kápolnában.

A virágra szánt pénzt, adományt a kápolna 
fenntartására köszönettel elfogadjuk 
a helyszínre kihelyezett perselybe.

AA  ggyyáásszzoollóó  ccssaalláádd

Szülõi Munkaközösség
TTáájjéékkoozzttaattóó  aazz  óóvvooddaaii  SSzzüüllõõii  MMuunnkkaakköözzöösssséégg  22001100..  éévvii
mmuunnkkáájjáárróóll,,  eerreeddmméénnyyeeiirrõõll..

A februárban megtartott SZM bál teljes bevétele 104.250
Ft volt, ennek nagy része 71.000 Ft az óvódás gyermekek
szüleitõl beszedett belépõjegyek árából tevõdött ki.

Az óvodai farsangon a gyermekeknek meglepetés
vendéget hívtunk, akinek tiszteletdíja 25.000 Ft volt. A
nagycsoportosok úszásoktatását is támogattuk márciusban
20.000 Ft-tal, ezzel is segítve a szülõket, hogy kevesebbet
kelljen fizetniük.

Húsvétra kaptak a gyerekek ajándékot, kifestõt, csokit,
ezekre adott támogatást a Szülõi Munkaközösség 25.000
Ft értékben.

Május hónapban egy elõadómûvész tartott elõadást a
gyermekeknek az Õ tiszteletdíjához járultunk hozzá
20.000 Ft értékben.

Június hónapban megköszöntük az óvónõk egész éves
munkáját egy-egy szál virággal.

Szeptemberben szerveztük meg elõször a papírgyûjtést
az óvodában, aminek bevétele 46.000 Ft lett, ebbõl minden
csoportot támogattunk 15.000-15.000 Ft-tal, amibõl
szõnyeget, függönyt vásároltak az óvoda felújítása  után.
Falfestéshez való festéket vásároltunk 7500 Ft-ért.

A csoportoknak meglepetésként oklevelet készítettünk
3000 Ft értékben, valamint 3200 Ft értékben csokit
vásároltunk a gyerekeknek a papírgyûjtésen való
részvételért. Nyári ízek télire elnevezésû vásárunk
összbevétele 54.000 Ft lett.

Márton napi játszóházban közremûködött a gyerekek
jókedvéhez a Nyirettyû zenekar, tiszteletdíjukat 20.000 Ft-
ot mi támogattuk. Mikulásra a gyermekeknek az
ajándékok, kifestõk, csoki 18.000 Ft-volt, valamint a kará-
csonyi ünnepségre a szaloncukor a gyermekeknek 6000 Ft
volt, amit szintén mi vásároltunk meg. Az adventi
vásárhoz alapanyagok vásárlására 2500 Ft-ot költöttünk.
Az eladásra került dolgok a Szülõi Munkaközösség tag-
jainak és az Óvónõk saját kezûleg készített süteményei,
italai, képei voltak. Az adventi vásár bevétele 33.000 Ft lett.

Összesítve 2010-ben a bevételünk: 237.250 Ft, kiadá-
sunk: 195.200 Ft volt. 

Az óvodás gyermekek szüleinek véleményét kikérve, és
az SZM tagok érvelését figyelembe véve ebben az évben a
Szülõi Munkaközösség együttesen úgy döntött, hogy nem
szervez farsangi bált. Ennek ellenére szeretnénk, ha to-
vábbra is számíthatnánk a szülõk anyagi támogatására,
hogy az alapellátáson túl az óvoda önként vállat feladatai
is megvalósulhassanak (úszásoktatás, kirándulások, ját-
szóházak, felújítások, meghívott elõadók, az ünnep-
körökhöz kapcsolódó ajándékok, stb.). 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a támogatásunk segít-
ségével több kisgyermeket juttattunk olyan élményekhez,
amire a családok szûk anyagi helyzete miatt, nem lett
volna lehetõségük. Bízunk a szülõk pozitív hozzáál-
lásában, kérjük, segítsék munkánkat, hiszen csak közösen
tudunk jó eredményeket elérni. SSzzüüllõõii  MMuunnkkaakköözzöösssséégg

A fejlõdõ Balatonért

A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) decemberben új el-
nököt választott Dr. Bóka István személyében, aki jelen-
leg is a látványosan fejlõdõ Balatonfüred polgármestere.
Lapunk az elnököt megkeresve igyekezett utánajárni, mi-
lyen változások várhatók a tavunkat érintõ legfontosabb
kérdésekben.

-  A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) új vezetése milyen
balatoni fejlesztéseket tervez, támogat és melyek élveznek
elsõbbséget?

- Változatlanul fontosnak tartom a BFT által kidolgo-
zott stratégia és koncepció megvalósítását. Ezek átfogó
dokumentumok, melyek megvalósítása több lépcsõs és
szerteágazó feladat. A rendelkezésre álló lehetõségek
figyelembevételével, konkrét javaslatot tettem a Kor-
mányzat számára egy, az elkövetkezõ 5 évre szóló operatív
terv megvalósítására, melynek 2 fõ területe a turisztikai
vonzerõk és a szállásférõhelyek fejlesztése.

- Megszülethet-e a „Balaton Régió”?
- Ebben a kérdésben azonnali lépések szükségesek: a

fejlesztési régió elfogadtatására és megerõsítésére gondo-
lok.

- Mennyiben hátráltatja a BFT munkáját a „Balaton
Régió” hiánya?

- Tény, hogy a Balatonnak nincs önálló operatív prog-
ramja, melyekkel lehetõvé vált volna az európai uniós for-
rásokhoz való közvetlen hozzáférés. Sajnos az elmúlt
években a hazai fejlesztési források is elapadtak a Balaton
számára. Szerencsére ezen a helyzeten való változtatás
csak politikai akarat kérdése, mind az európai uniós
pénzek 2014-tõl történõ közvetlen hozzáférése, mind a
hazai források mielõbbi rendelkezésre bocsátása tekin-
tetében.

- Sikerülhet-e a tó idegenforgalmi „súlyának” megfelelõ
állami támogatáshoz jutni?

- Remélem.
- Mennyi esélyt lát a Badacsony-Fonyód komp meg-

valósítására?
- A megvalósítás elsõ lépése, hogy elkészüljenek a ter-

vezett beruházás mûszaki, környezeti, gazdasági és tár-
sadalmi szempontjait értékelõ tanulmányok.

- Mennyire tartja a komp elképzelését reálisnak a jelenlegi
gazdasági helyzetben?

- A II. komp közösségi és üzleti befektetés is egyben. Kö-
zösségi, mert hozzájárul a közlekedési kapcsolatok javítá-
sához, a jobb megközelíthetõség által elõnyösebb helyzet-
be kerülnek az ide látogatók, itt élõk. A II. komp ugyanak-
kor üzlet is, nemcsak a hajózás számára, hanem a helyi
vállalkozásoknak, és befektetõknek is, gondoljunk csak for-
galmuk várható fellendülésére. A projekt megvalósításának
realitását az uniós elõírásoknak megfelelõen szigorú költ-
séghaszon elemzés vizsgálja, melynek elkészítésére köz-
beszerzési eljárás van folyamatban. Az elemzésre alapozot-
tan lehet és kell döntést hozni a megvalósításról. KKyy

Fotó: Kalmár



Ajándék ötletek a Tourinform irodából
Férfi póló (pamut) Badacsony Régiós hímzéssel M, L, XL
méretben ÁRA: 2.800 Ft

Nõi galléros póló (pamut) Badacsony Régiós hímzéssel M,
L, XL méretben ÁRA: 2.800 Ft

A Balaton-felvidék egyedi tájértékei, Szõlõhegyi kápolnák
2010 DVD 
Tóth Péter filmje, Somogyi Gyõzõ festõmûvész egyedi
térképmellékletével. A Balaton-felvidék egyedi tájértékeirõl
szóló, tervezett filmsorozat elsõ része a Tapolcai-medence
környékén található szõlõhegyi kápolnákat mutatja be. 

ÁRA: 2.500 Ft

Szõlõhegyi kápolnák Tapolca környékén ÁRA: 700 Ft

Asszony, aki szõlõfürt lett KRÚDY GYULA minden írása a
borról (hangoskönyv) Elõadja: Mécs Károly ÁRA: 2.500 Ft

Erre inni kell! - Egy kupa Badacsony ÁRA: 4.800 Ft

VIGYÁZZ RÁM - Környezetvédelmi társasjáték
(Nõk a Balatonért Egyesület) ÁRA: 4.600 Ft

Ludwig Emil/Tóth Tibor: Badacsony
A könyv 150 képpel, magyar, német és angol nyelvû kísérõ-
szöveggel illusztrálja a Badacsony hegy természeti és kultu-
rális kincseit, nevezetességeit. (111 oldal) Kiadta: Bada-

csonytördemic Községért Alapítvány 2010. ÁRA: 4.500 Ft

Badacsonylábdihegyi Fényképeskönyv 1900-1970
Az album elsõsorban Badacsonylábdihegy, tágabb értelem-
ben a Badacsony képeskönyve, szöveggel kiegészítve. Kiadta:
A Nõk a Balatonért Egyesület Badacsonylábdihegyi csoportja
és a Badacsonytördemic Községért Alapítvány. ÁRA: 3.000 Ft

Holnap Kiadó: Szerelmünk Szigliget 
A fotókkal, festményekkel, rajzokkal gazdagon illusztrált kö-
tet 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. ÁRA: 4.500 Ft

Balatoni Arcképcsarnok II.  Ki kicsoda a régióban? 
ÁRA: 2.800 Ft

Hagyományok, Értékek és 
Hungarikumok Veszprém megyében
A könyv Veszprém megye, a Bakony, a Balaton, a Balaton-
felvidék minden hagyományát, értékét, hungarikumát
mutatja be. ÁRA: 2.900 Ft

Badacsony Régiós kulcstartó ÁRA: 1.190 Ft

Káli-medence Részletes Útikalauz ÁRA: 1.100 Ft

Sikeres borbarangolás,
újságírói study tour

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szervezésében
immáron negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Bor-
barangolás rendezvénysorozat azzal a céllal, hogy télen és
tavasszal is vonzó úti cél legyen Badacsony és környéke.

Ennek beharangozására az Egyesület február 08-án 40
újságírót látott vendégül. A programokban gazdag nap sajtó-
tájékoztatóval kezdõdött a Sipos Borházban Badacsonyör-
sön. Majd az újságírók két csapatra válva - az elnökség tag-
jainak és a pincészetek képviselõinek kíséretében - végigjár-
ták a Borbarangolás rendezvénysorozatban részt vevõ pincé-
szeteket. Ebéd után a népes csapat kipróbálhatta a Régiójáró
buszt, majd újabb pincelátogatás után vacsorával ért véget a
nap.  

A sajtótájékoztatón Nagy Miklós elnök bemutatta a 2007
tavasza óta turisztikai desztináció menedzsment (röviden
TDM) szervezetként mûködõ Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesületet, amely négy önkormányzattal (Badacsonytomaj,
Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Szigliget) együttmû-
ködve példaértékû eredményeket tudott elérni a turizmusfej-
lesztés területén. 

A 170 tagot számláló Egyesület egyik fõ célkitûzése az elõ-
és utószezoni vendégforgalom élénkítése - hangsúlyozta
Nagy Miklós elnök. „Ennek jegyében indítottuk el 2007-ben
a Borbarangolás rendezvénysorozatot. Tagjaink összefogásá-
val februártól folyamatosan nyitva tartó pincék és éttermek,
s természetesen a szálláshelyek is várják a kedves borszeretõ
látogatókat Badacsonyban, Badacsonytördemicen, Ábra-
hámhegyen és Szigligeten.

A nyitva tartó pincék és vendéglõk heti turnusokban
váltják egymást, szombat esténként pedig az éppen soros
borosgazda ínyenc borvacsorával várja a vendégeket. A
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szállásadói ezen
idõszak alatt „Kettõt fizet, hármat kap” akciós ajánlattal ked-
veskednek a vendégeknek.”

Az egyesület tagok és támogatók példaértékû összefogásá-
nak köszönhetõen 2009 nyarán elindulhatott a Badacsonyi
Régiójáró. A Pünkösdtõl szeptember közepéig Badacsonyból
a Szent-György-hegyre, Szigligetre, Salföldre és Ábrahám-
hegyre menetrend szerint közlekedõ Régiójáró busz igény-
bevételével a vendégek fáradtság nélkül, kockázatmentesen
járhatják végig a régió nevezetességeit és kóstolhatják meg a
borvidék zamatos borait. A buszon hosztesz fogadja és
kalauzolja a vendégeket, aki bemutatja a települések
nevezetességeit, az aktuális rendezvényeket és a megállók-
hoz kapcsolódó szolgáltatók kínálatát. A busz elõ- és utósze-
zonban hétvégente, fõszezonban naponta közlekedik.

A Badacsony Régióban az agroturizmus fejlõdésével egyre
több kistermelõ kínál különleges bio- és organikus termé-
keket, melyeket vasárnaponként Káptalantótiban az õster-
melõi piacon kóstolhatnak és vásárolhatnak meg a kedves
vendégek.

Badacsony nemcsak a gasztronómia szerelmeseinek,
hanem a sportokat kedvelõ, aktív turistáknak is páratlan
lehetõségeket biztosít. Az „Óriások Földjén” a csodálatos ter-
mészeti adottságok mellett, kerékpározók, teljesítmény
túrázók, nordic walking kedvelõk egész évben szervezett
túrákon vehetnek részt. 

Évrõl évre nõ a minõségi szolgáltatást igénylõ turisták szá-
ma, akiket kiváló, vulkanikus borokkal, helyi specialitásokat nyúj-
tó éttermekkel, új szálláshelyekkel vár Badacsony és környéke.

Fotó: BCTE



A Badacsony Régió 
rendezvényei 2011-ben

BADACSONY, BADACSONYTOMAJ
• Borbarangolás-Zenés Borvacsora február-május minden szombaton
• 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
• 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                                           május, június: naponta 11 és 16 órakor, 

július, augusztus: naponta 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.

KÁPTALANTÓTI-NEMESGULÁCS
• Szüreti felvonulás Gyulakeszi-Káptalantóti-Nemesgulács október 08.

AA  SSzzeerrvveezzõõkk  AA  PPrrooggrraammvváállttoozzááss  JJooggáátt  FFeennnnttaarrttjjáákk!!

Újra az Utazás kiállításon

1 + 1%

TTiisszztteelltt  EEggyyeessüülleettii  TTaaggookk!!      
Egyesületünk szervezésében idén is megjelenik a Badacsony Régió turisztikai kínálata
hazánk legnagyobb idegenforgalmi seregszemléjén március 3-6. között. Az idei kiállítás
igazi sikernek ígérkezik, ugyanis az Utazás Kiállítással egy idõben zajlik a Himalája Expo
egyenesen Franciaországból.

Az Utazás kiállítás és a Himalája Expo megtekintése után még számos élmény vár a láto-
gatókra: - Budapest Boat Show nemzetközi hajókiállítás; 

- Karaván Szalon lakókocsi és lakóautó bemutató; 
- Port.hu Bringaexpo.

Így várhatóan 60 000 érdeklõdõ fordul meg a tavasz elsõ hétvégéjén a rendezvényeken.
Egyesületünk standja az A pavilonban a  208/H sz. alatt lesz megtalálható megújult

arculattal. A kommunikációban kiemelt hangsúlyt fektetünk a régió rendezvényeire.
Standunkon folyamatosan látható lesz a rendezvényeket bemutató promóciós film, s ter-
mészetesen nyomtatott kiadványban is megjelenítjük ezeket. 

Ugyanilyen fontos a potenciális szállóvendégek megnyerése. Ide kapcsolódik a csomaga-
jánlatok népszerûsítése, a Badacsony Régiós Kártya elõnyeinek hangsúlyozása, valamint a
kuriózumnak számító  Régiójáró busz által nyújtandó élmények. A régió aktív turisztikai
lehetõségeire (gyalogos, kerékpáros, nordic walking) szeretnénk jobban ráirányítani a figyel-
met, fõleg az elõ- és utószezon tekintetében jelenthet ez forgalomélénkítést. 

Standattrakciók terén maradunk az eddig bevált elemeknél. Az Egyesület borosgazdái
naponta három alkalommal (egymást váltva) tartanak borbemutatót, valamint
nyereményjátékokkal csalogatjuk a Vendégeket standunkhoz. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is várjuk Tagjainktól prospektusaikat ill. felajánlá-
sokat a nyereményjátékhoz! 

Legkésõbb március 1-én kedden 15 óráig tudjuk ezeket átvenni a Tourinform irodában!
Segítségüket elõre is megköszönve, BBaaddaaccssoonnyyii  CCééhh  TTuurriisszzttiikkaaii  EEggyyeessüülleett  mmuunnkkaaccssooppoorrttjjaa

Rólunk írták…..
Szemelvények a Borbarangolás study tour-on részt vett újságírók értékelésébõl, cikkeibõl.

(A következõ lapszámban folytatjuk!)

Fülöp Csilla - Turizmus Panoráma
„... köszönöm - a többiek nevében is - az együtt töltött nagyon szép napot, a szép borok

kóstolását és a borászok kedvességét.
Gondolom, mindenki nevében mondhatom: remekül éreztem / éreztük magunkat - a

ráadásként kapott  napsütésrõl és a kellemes idõrõl nem is beszélve -, valamint a csodálatos
tájról, amely minden évszakban más mint amilyennek utoljára láttuk, mindig más arcát
mutatja és ezzel is elbûvöli a szerencsés arra járókat.   

Még egyszer köszönöm a szép napot. Kérem továbbítsa köszönetemet a programban
tevékenyen részt vevõ borászoknak is.”

„Február 8-án ragyogó napsütés fogadta a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület és a helyi
Tourinform szervezésében meghívott mintegy 40 újságírót, akiket a helyi szolgáltatók segít-
ségével - egy-egy borász saját gépkocsiján 2-3 vendéget - 6-7 borászatba vittek el, hogy ott a
vendéglátók segítségével ismerkedjenek meg a látnivalókkal és termelõk boraival. A Balaton
északi partján élõ borászok többsége már a nyelveket beszélõ, diplomás második generá-
cióhoz tartozik és jellemzõen kis területtel (4-20 ha) rendelkezõ szõlõbirtokos.”

Szûcs Ádám - Deluxe Magazin
„Köszönjük a meghívást, nagyon jól éreztük magunkat. Igazán minõségi borokat és

ételeket szolgáltak fel.  Az olvasók pozitívan jeleztek, érdeklõdtek a lehetõségek iránt.”
„…Egynapos bortúrán jártunk a Badacsonyban, hogy a saját szemünkkel is meggyõzõd-

hessünk annak az állításnak az igazságtartalmáról, hogy a borvidéken egyre jobb minõséget
állítanak elõ a kézmûves borászok. Nem csalódtunk, sõt még igazi különlegességeket is talál-
tunk.”

Tallián Hedvig - Borrádió
„Igen színvonalasra sikerült a program minden szempontból, amennyiben valóban hosszú

távon is mûködik az együttmûködésetek akkor nem fog elmaradni a siker.  A mi részünkrõl
azaz a www.borcasting.hu borrádió részérõl: jövõ szerdán meghallgatható egy kis összeállítás
az eseményrõl....igyekszem majd több fórumon is beszámolni rólatok...”

Vörös Attila - Metropol Magazin
„Szuperjó élmény volt bebarangolni a badacsonyi régiót. Jó volt a szervezés. Pozitív volt

látni az összefogást, az ötleteket, s azt, hogy egyre több palackozott tétellel találkozni a
borvidéken. Szemmel látható volt a fejlõdés. További sok sikert kívánok.”

„… a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület jóvoltából ma már télen is érdemes egy-egy
hétvégét a régió valamelyik kedves és barátságos településén eltölteni. …Szinte mesebeli
errefelé az épített örökség. Szépen felújított kúriák csalogatják a vendégeket hol borkóstolás-
ra, hol egy kis pihenésre. Egyre több helyen találunk olyan szállásokat, ahol lehetõség van a
kerékpárok tárolására, sõt több olyan vendégszállás is van a badacsonyi régióban, ahol
szervizelésre is van lehetõség.”

Gyõrffy Árpád - Veszprém megyei Napló, Napi Turizmus
„Az egész éven át tartó vendégfogadás feltételeinek megteremtését szolgálja a Badacsonyi

Borbarangolás 365 címû program, amit már negyedik alkalommal indítanak el az idén,
hangsúlyozta Nagy Miklós, a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnöke kedden a borkós-
tolásra, pincelátogatásra hívott újságírókat köszöntve… A bevezetõ után a népes társaság két
csapatra osztva sorra járta a borászatokat, kóstolta a kínált borokat. Az esti János áldás után
jó hangulatban indultak vissza Budapestre, hogy hírét vigyék a kezdeményezésnek.”

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: 18934401-1-19

Számlaszám: 72800030-15332477 (Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Badacsonytomaj)

Fotó: BCTE



Programajánló

Szeretném köszönetemet kifejezni Zsifkovics Szilvia
védõnõnek és Németh Lászlóné Ellés Györgyi óvó-
nõnek a Védõnõi Tanácsadó várótermének díszítésé-
ért.

Az Egészségházban megfordulók tapasztalhatták,
hogy a falon lévõ díszítés már nagyon kopott, csúnya
volt. Németh Lászlóné Györgyi önzetlenül elvállalta
ennek felújítását, ami igazán remekül sikerült.
Györgyinek tomaji kötõdése nincsen, Révfülöpön lakik

férjével és 3 gyermekével. Jelenleg 1 éves gyermekével
van otthon Gyed-en, elõtte Szentantalfán dolgozott
óvodapedagógusként. Nagyon hangulatos tavaszi rétet
varázsolt a beteg gyerekek és kísérõ szüleik részére.

Kérem vigyázzunk rá közösen, hogy még sokáig
gyönyörködhessünk benne! 

Még van díszítésre váró üres falfelületünk, ha valaki
kedvet érez, kérjük jelezze!

KKöösszzöönneetttteell  ééss  bbaarrááttii  üüddvvöözzlleetttteell::  PPiirrooss  ÁÁggnneess  vvééddõõnnõõ

Hegyszomszédnál jártam
Tördemicen, a Hegyen innen február 12-én össze-
gyûlt a falu népe, a hagyományosan megrendezett
kocsonya szépségversenyre. 

Jöttek Érdrõl, Mesztegnyõrõl, Körmendrõl, s ki
tudja még honnan, a 40 kocsonya láttán csak a zsûri
volt bajban. Az eredményhirdetés után hajnal
háromig igazi táncház volt, sokan megnéztük, hogy

mulatnak a szomszédok!
Nagy örömömre szolgált,
hogy az elsõ díjat Presznyák
Zsuzsa és Sipos Zsolt vitor-
lás-kocsonyája, míg a má-
sodik helyet Ella, (Menü
Bt.) Valentin napi tortája
kapta. Ezúton is gratulálok
nekik a szép alkotásaikért, s
mindazoknak, akik e szín-
vonalas napot szervezték.

Remélem, a végtelennek
tûnõ Római Út egyszer kör-
beér a Hegyen! 

SSiimmoonnnnéé  VViissii  EErrzzsséébbeett

Felhívás
Várjuk azoknak a vállalkozóknak, kiállítóknak, kéz-
mûveseknek, amatõr elõadóknak a jelentkezését, akik
Badacsonytomaj Város kulturális és turisztikai ren-
dezvényein részt kívánnak venni.

Érdeklõdni és jelentkezni lehet a Városi Mûvelõdési
Központ és Könyvtár elérhetõségein: 

Telefon: 06-87-571-115; fax: 06-87-571-116; 
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu

Mackócsalogató játszóházat rendezett a Nõk a Bala-
tonért Egyesület helyi csoportja február 6-án, a Váro-
si Közösségi Házban.
A termet zsúfolásig megtöltõ gyermekek és szüleik
álarc- és bábkészítéssel, mézeskalács díszítéssel, raj-
zolással, hennafestéssel foglalkozhattak, Vastag
Richárd pedig gyermek táncházat tartott.

Köszönet

Meghívó

Március 27. 15.00 óra „Víznapi Balcsi-party” a Bányász strandon 
a Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja szervezésében

Köszönet a szép munkáért

Köszönetemet szeretném kifejezni a badacsonyto-
maji Tûzoltóságnak és külön Baumann Szabolcsnak,
hogy február 8-án segítségemre voltak abban, hogy a
házunk elõtt lévõ villanyoszlopnál a fenyõfát, ami hoz-
záért a vezetékhez megritkították.

TTiisszztteelleetttteell::  TToorrmmaa  LLaajjoossnnéé  

Fotó: Deák

Fotó: Visi

Fotó: Visi


