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Mint azt az elõzõ számban megírtuk, rossz anyagi
körülmények között van a Badacsonytomaji Sport-
egyesület. Amit tényként közölhetünk, hogy a klub
nevezett a labdarúgó NB III. Bakony csoportjában és az
utánpótlás csapatokat is sikerült benevezni a kiemelt
bajnokságokba.

Eddig látszólag még minden rendben is lenne. Az vi-
szont még csak ezután fog tisztázódni, hogy kikkel, ho-
gyan lép majd a csapat pályára a következõ szezon mér-
kõzésein és egyáltalán majd kik vesznek részt az edzése-
ken. Az egyesület elnöke Lesz Ferenc megerõsítette, hogy
a csapatokat sikerült benevezni a bajnokságokba, de egye-
lõre pénz nincs arra, hogy megerõsítsék, vagy akár csak
megtartsák a tavalyi keretet. A hónap közepén folytatnak

majd tárgyalásokat a játékosokkal. A badacsonytomaji
önkormányzat legutóbbi soros ülésén a költségvetésben
biztosítottakon felül nem szavazott meg további pénzt a
sportegyesület számára. Nehéz mindenképp olyan
sorokat ezzel kapcsolatban leírni, ami megoldást jelent-
hetne a jelenlegi helyzetre. Lehet hallani ugyan támo-
gatókról, akik segítenék a csapatot, de ebben a helyzetben
minden segítség elkel. Viszont írhatnék bármit, úgysem
kapnék sem pozitív, sem pedig negatív formában vissza-
jelzést. Így tehát csak reméljük, az 1924-ben kezdõdött
helyi focitörténelem nem szakad meg és lesznek olyan
támogatók, akik segítségével a csapat majd rendben
mûködhet. 

TTaappoollccaaii  GGáábboorr

Egry Józsefre az Egry Alapítvány, szülõfalujának,
Zalaújlaknak képviselõi a helyiekkel együtt koszorúzás-
sal emlékeztek halálának 60. évfordulóján egykori
házában, egyúttal megnyitották Veszeli Lajos fes-
tõmûvész idõszakos tárlatát június 17-én.

Hosszú távra szeretnénk biztosítani a múzeum láto-
gathatóságát - mondta köszöntõjében dr. Magó Ágnes
képviselõ - ezzel adózunk leginkább Egry emlékének.
Veszeli Lajos Fényárnyék címû kiállítását és tevékenysé-
gét Sipos Endre festõmûvész, mûvészeti író méltatta.   KKyy

A Tatay Sándor Általános Iskola megtartotta hagyo-
mányos év végi rendezvényeit, június 10-én megható
ünnepség keretében elbúcsúztak a végzõsöktõl.

A június 15-i tanévzáró ünnepségen értékelték az évet,
a kiemelkedõ eredményeket elért tanulók közül ötven-
nyolcan jutalomkönyvet, míg sport teljesítményük elis-
meréseként nyolcan serleget vehettek át. Tatay plakettel
azok a szülõk, tanulók és pedagógusok gazdagodhatnak,
akik legtöbbet tevékenykedtek az iskoláért, az idei évben
Petõ Réka és Maczó Lelle Kata 8. osztályos tanulók, Petõ
Lajos szülõ, Horváth László pedagógus kapták a kitün-
tetést.  KKyy

Hosszú idõ után visszakerült Badacsonytomajra a
rendõrõrs, amelynek felújított, korszerû épületét június
30-án avatták a Belügyminisztérium, a megyei közgyû-
lés és a helyi Képviselõ-testület tagjainak részvételével.

A rend a legfontosabb közösségi érték - mondta
köszöntõjében dr. Kontrát Károly, a BM államtitkára -
amely meghatározza a mindennapok biztonságát, a
boldogulás alapfeltételét. A kormány a rend helyreállítását
nemzeti ügyként kezeli, ugyanakkor együttmûködésre
törekszünk az önkormányzatokkal, ezért öröm szá-
munkra a rendõrõrs átadása. Köszönet a település
áldozatvállalásáért, elkötelezettségéért, mellyel lehetõvé
vált, hogy ma itt lehetünk és az õrs személyi állománya
európai színvonalú feltételek között végezheti szolgálatát.

Mindannyiunk számára fontos a biztonság, - mondta
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ - de különös
jelentõséggel bír az idegenforgalomból élõ területeken.
Krisztin N. László polgármester ismertette a felújítás
négy éves történetét, megköszönve a jelenlegi Képviselõ-
testületnek, hogy a projekt mellé állt, s mindazok segít-
ségét, akik az õrs megvalósítást segítették. A polgármester
egy oklevél kíséretében átadta a kulcsokat dr. Töreki
Sándornak, a megyei fõkapitányság vezetõjének, aki
köszöntõjében a beruházás jelentõségét méltatta, hoz-
zátéve, hogy a kiváló körülmények még jobb munkára
sarkallják kollégáit.  KKyy

A Kéknyelû Virágzás Ünnepe a pünkösdi hétvégére esett
június elején és a hagyományoknak megfelelõen a Szõ-
lészeti és Borászati Kutató Intézetben kezdõdött szak-
mai konferenciával.

Már egyetértek azokkal, akik a szõlõvirágzás csodáiról

órákig tudnak mesélni - mondta Krisztin N. László pol-

gármester - nagyszerû ötlet volt nyolc éve az ünnepséget

megteremteni. Font Sándor, az Országgyûlés mezõgaz-

dasági bizottságának elnöke az új vidékfejlesztési ter-

vekrõl, dr. Májer János, a P.E.A.C. Sz.B.K. igazgatója a

kéknyelû szõlõfajta eredetérõl tartott elõadást. Földi

István plébános a hagyományok szerint megáldotta a

virágzó szõlõt, majd a Vinum Vulcanum Badacsonyi

Borlovagrend új tagjainak felavatásával folytatódott a pro-

gram, melynek során Font Sándor országgyûlési

képviselõ, dr. Harmos Flórián és Roger Erkens vállára

került zöld talár. A legjobb kéknyelû borok bemutatásával

ért véget a konferencia, majd az intézetbõl a Dísz térre

vonult a 19 Történelmi Borlovagrend, ahol három napon

keresztül egymást érték a zenés, játékos programok.

Vasárnap tartották a jegyespárok tömeges eljegyzését a

Rózsakõnél Badacsonyban, de elõtte a menetet Földi

István plébános ünnepélyesen köszöntötte a Bazalt temp-

lomnál. A hétfõi nap különlegességét az idén elõször

megtartott Pünkösdi Keszegfesztivál jelentette (errõl a 7.

oldalon olvashatnak részletes beszámolót).                   KKyy

A BSE indul a bajnokságban

Mottó: Skóciában sose dicsérd vagy szidd az idõjárást,
mert negyed óra múlva úgyis megváltozik…

Nos, erre a szólásmondásra hajazhat leginkább a
badacsonyörsi strand története, amely harmadik éve
borzolja a térség lakóinak, üdülõvendégeinek, valamint
természetesen az önkormányzatnak és a volt kemping
új gazdáinak az idegeit. Különösen az utóbbi idõszakra
érvényes az események felgyorsulása, amelynek
nyitánya június 7-ére tehetõ.

Ezen a szép nyár eleji napon a város önkormányzati
képviselõi közül többen, a város jegyzõje, a
Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület tisztségviselõi
és természetesen a legérintettebbek, a fürdõzni
szándékozók jelentek meg, abból a célból, hogy
döntsenek: átveszik-e az új fürdõhelyet - az egysz-
erûsítések kedvéért a továbbiakban SCD-nek
aposztrofált - vállalkozás által készre jelentett álla-
potában. A megtekintés után olyannyira egyöntetûen
nemleges vélemény alakult ki, hogy az ilyesmi kis
hazánkban szinte példa nélküli. Persze hogy mégsem
lett az, arról az idõközben megérkezett fõvárosiak „gon-
dos-kodtak”. 

Szerintük ugyanis ez a fürdõhely azonnal használat-
ba vehetõ. Meglehetõs közönyösséggel söpörték le
magukról a „nép” véleményét, miszerint a fûre mezítláb
rá sem lehet lépni, a szûk, nádas közötti résen sérülés
veszélye nélkül lehetetlen belelépni a vízbe (késõbb ezt
egy helyi bátor asszony bizonyította is), hiszen éles
köves, nádtorzsás, emellett mélyen iszapos. Az már csak
hab a tortán, hogy az egyébként valóban korszerû és
gusztusos konténeregységben se villany, se víz, és ami
legnagyobb késõbbi gond lehet, szennyvízbekötés nincs.
Ja, és sikeredett egy mindössze kilencven centi széles a
bejárat kialakítása, vajon egy fûnyíró hogyan jutna be
rajta…?

Folytatás a 9. oldalon...

Befejez(het)etlen
örsi történet

Rendõrõrsavató A kéknyelû ünnepe

Veszeli Lajos kiállítása Évzáró és ballagás
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A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8.00-12.00-ig 12.30-15.30 óráig; Szerda: 8.00-12.00-
ig 12.30-15.30 óráig; Péntek: 8.00-12.00 óráig 
Kedd, csütörtök zárt nap. 
Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289
Fogadóórák: Telefononos bejelentkezés a 87/571-
270-es telefonszámon.
Krisztin N. László polgármester
Minden hónap elsõ hétfõ: 14.00-16.00-ig

Csanádi Csanád alpolgármester
Minden hónap harmadik hétfõ: 14.00-16.00-ig

dr. Weller-Jakus Tamás jegyzõ
Minden szerdán 8.00-12.00-ig

Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György 
Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: +36-87/471-123; hétfõ,
szerda, csütörtök, péntek: 8.00-12.00 óráig; kedd: 14.00-
16.00 óráig. Sürgõs esetben hétköznap 8.00-16.00-ig
hívható Dr. Scheller György Tel.: +36-30/9019-869.
Hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-ig és hétvé-
gén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: +36-87/411-
070-es telefonszámon
Fogszakorvos: 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 rendelés-tanácsadás: 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  
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat:
Helye: B.tomaji Általános Iskola
Családgondozó: Pordán Katalin, tel.: 06-30/7017-695
Családsegítõ fogadóóra: csütörtök 13.00-14.00-ig
Gyermekjóléti fogadóóra: csütörtök 14.00-15.00-ig
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: 8-10 óráig, Zárás után ügyelet: Tapolcán 
Hatósági állatorvos: Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44.
Dr. Vecsera Ervin +36-87/321-772, +36-30/9736-419
Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig 6.30-19.00,

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
Badacsonytomaj VN KFT.: 8258 B.tomaj  Fõ u.27.
Tel:87/571-048, Fax: 87/571-057;
e-mail: telepulesuzbtomaj@t-online.hu
Fogadó óra: hétfõ, szerda, péntek  8.00-14.00
Web cím: www.bvu.hu
Kábeltelevízió hibabejelentés: 
ElektroV szervíz: Tel.: +36-87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14.
Tel/fax: +36-87/531-013, +36-87/431-046
Nyitva: minden nap 9-19 óráig
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Városi Közösségi Ház, Badacsonytomaj, Fõ u. 23., 
Telefon: +36-87-571-115; fax: 87-571-116;
e-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu
honlap: www.badacsonyiprogramok.hu
Nyitva tartás: Kedd - Péntek: 8.00 - 16.00, Szombat: 9.00 -
13.00, Vasárnap: Zárva, Hétfõ: Szünnap
Az intézmény nyitvatartása programfüggõ.
Egry József Emlékmúzeum nyitvatartása: 
Elõ és utószezonban (júl. 10-ig; valamint aug. 23-tól okt.
2-ig) hétfõ és vasárnap kivételével 10 órától 18 óráig.
Fõszezonban (július 11-tõl augusztus 21-ig) vasárnap
kivételével, naponta 10 órától 18 óráig. 
Csoportok látogatását kérjük bejelenteni: 87/431-044
Szegedy Róza Irodalmi Emlékmúzeum nyitvatartása:
Május 3-tól október 2-ig kedd, szerda, csütörtök, péntek,
szombat 10.00-tõl 18.00 óráig, Vasárnap és hétfõn zárva.
Csoportok látogatását kérjük bejelenteni: 87/701-906.
Tájház: nyitva tartás szeptember 12-ig: sz-cs 14.00-
18.00, p-v 09.00-13.00, h-k: szünnap.

Badacsonytomaj Város 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. 14.

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 formá-

ban közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza.

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca
Tördelõszerkesztõ: Huszák László

Az újság a település honlapján is olvasható!

BBAADDAACCSSOONNYY
Helyi közéleti lap

Következõ lapzárta: 2011. augusztus 5.
A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

Badacsonytomaj VN Kft. hírei
Strandi örömhír

A balatonfüredi Borcsa étteremben a Balatoni Szövetség
aktív média részvétel mellett, megtartotta a balatoni és Fertõ
tavi strandok értékelésérõl szóló ünnepi díjkiosztó ren-
dezvényét. 

Egy szakmai Bíráló Bizottság végigjárva az összes stran-
dot, - azokat többféle, szigorú feltételek szerint értékelve -
rangsort állított fel.

Örömmel tájékoztatjuk Badacsonytomaj Város lakos-
ságát, hogy a Badacsonytomaj VN Kft. által üzemeltetett
kettõ strandunk (badacsonytomaji, badacsonyi) kiváló
minõsítést kapott és oklevél átvétele mellett ismételten jogo-
sultak lettünk a „Kék Hullám” zászló mindkét strandon
történõ kihelyezésére. Lukács László kollégámmal büszkén
vettük át a kitüntetõ címet. Köszönet illeti azon dolgozókat,
akik munkájukkal hozzájárultak az elismerés megszerzésé-
hez.               

Badacsonytomaji és badacsonyi 
strandhírek

- Kiépítettünk egy modern, vonalkóddal ellátott kártyás
beléptetõ rendszert, amely leegyszerûsíti és regisztrálja a
„Badacsony Kártyás” és a helyi lakosok által igényelt „Iga-
zolványt”, amely váltása után a szezonra biztosítja a strandi
belépést.

A rendszer elõnye, hogy folyamatos kapcsolat van a Céh
Turisztikai Egyesület, Badacsonytomaj Város Polgármesteri
Hivatala, és a Badacsonytomaj VN Kft. számítógépes rend-
szere között. Így biztonsággal nyomon követhetõ a strandra
belépõk száma, kedvezmények jogos igénybevétele, amely az
elszámolások teljes körû hitelességét biztosítja.

- Mindkét strandon mûködik a wifi, amely biztosítja a
strandokon az internet hozzáférést, amely plusz szolgáltatás,
teljesen ingyenes.

- A badacsonytomaji strand nyugati oldalán megépítet-
tünk 3 db 3 x 3 m-es horgászstéget, amelyre egy biztonságos
40m-es bejárón lehet bejutni. Bejáratát a strand kerítésén
kívülrõl zárható kapun keresztül lehet megközelíteni. A
felépítményre az anyagi fedezetet Badacsonytomaj Város
Önkormányzata és kisebb mértékben a VN Kft. biztosította
a 8/2011 (II.4.) számú határozat alapján.

Ezzel a Badacsonytomaj Horgász Egyesület régi kérése
valósult meg, amelyet többszöri egyeztetõ tárgyalás elõzött
meg. A beruházással biztosítható az idelátogató, horgászni
kívánó vendég vízhezjutási lehetõsége és a saját horgász-

hellyel nem rendelkezõ helyi egyesületi tagok esetleges
igénye is. 1 db stégen 3 fõ kényelmesen elfér. Használatáért
bérleti díjat kell fizetni. 1 db stég bérleti díja 24 órára (9.00
órától másnap 9.00 óráig) 3000.- Ft, melyet a strand pénz-
táránál lehet megváltani. A bejárati kapu kulcsáért 1000.- Ft
kaució letétele szükséges. Minden horgásznak kellemes
idõtöltést és jó fogást kívánunk.

Közérdekû tájékoztatás
a szemétszállítási ügyben

- Elhúzódó, elmérgesedõ, néha vádaskodó viták után
megszületett végre az Önkormányzat szemétszállításáról
szóló módosított rendelete, melynek elõéletérõl, a kialakult
elõzményekrõl, fizetési módokról, azok mértékérõl a kevésbé
informálódott polgár csak értetlenül áll illetve szembesül
vele.

- Ezért röviden próbálom összefoglalni tényszerûen a
2011. január 1-tõl lezajlott eseményeket, az ingatlantulaj-
donosok szemszögébõl.

- A Badacsonytomaj Város Önkormányzat megegyezik a
szolgáltató Remondis Tapolca Kft-vel, hogy a 2010-es évi túl-
fizetések mértékéig, annak ellenében szolgáltat.

- Ezért az állandó lakosoknak nem kellett fizetni január-
február- március hónapban a szolgáltatásért.

- Április hónapban 1410.- Ft-ot kellett fizetni állandó és
nem állandó lakosoknak, mert a díjat csökkentette még a
kompenzáció maradéka. 

- Mivel a két fél között (Önkormányzat és Remondis Kft.)
ez év tekintetében nem volt egyezség, így szerzõdés
hiányában  a Képviselõ-testület május hónapra megállapított
egy becsült árat, melynek mértéke 2815.- Ft volt. Így a szol-
gáltatás megint egy hónapra biztosított volt és ennek
következtében megint 1 havi számla került kiküldésre.

- 2011.05.25-én a Képviselõ-testület elfogadta a Remondis
Kft. utolsó kedvezõ ajánlatát, amely tartalmazza szelektív
gyûjtés és a lomtalanítás költségét is. A VN Kft. költségével
növelve a 120 literes edényzet esetében 570.- Ft/ürítés ár
került elfogadásra, amelynek számlája június hónapban
kerül kiküldésre. Ezt követõen 2011. évben az állandó
lakosoknak 2 db negyedéves számla, a nem állandó lakosok-
nak 1 db negyedéves számla kerül kiküldésre. Természetesen
továbbra is lehetõség lesz személyesen az irodánkban történõ
havonkénti befizetésre is.

- A nem állandó lakosok esetében - mivel a 2010-es évi túl-
fizetés kompenzációja április hónapban csak részben történt
meg- ez a további számláikban kerül beszámításba. 

- A számlázási rend a 2011. évben a fentebb leírtak szerint
fog alakulni.

Az árakról, a kedvezményekrõl, a szüneteltetés szabá-
lyairól, a mentesség lehetõségeirõl, kérjük, tájékozódjon a
Képviselõ-testület által elfogadott 8/2011, 22/2011, 23/2011-
es számú rendeleteibõl, amely megtalálható Badacsonytomaj
Város www.badacsonytomaj.hu vagy a Badacsonytomaj VN
Kft. www.bvu.hu honlapunkon

A szüneteltetésre illetve a folyamatosan nem lakott (lakat-
lan) ingatlanok esetében a szemétdíj fizetése alóli felmen-
tésre kizárólag a Kft. honlapjáról letölthetõ, vagy személye-
sen a cégünk  irodájában átvehetõ formanyomtatvány igény-
bevételével illetve kitöltésével van lehetõség. 

BBoollllaa  JJóózzsseeff  üüggyyvveezzeettõõ

Következõ ülés tervezett napirendje 2011. évi mun-
katerv alapján (idõpont augusztus 31. szerda 9.00 óra):
- Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi  költ-

ségvetési tervének elsõ félévi teljesítése
- Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak értékelése
- Strandok idényen kívüli horgászati célra történõ átadása 
- Beszámoló a TÁMOP 3.1.4. jelû „Kompetencia alapú

nevelés az óvodában” pályázat mûködtetésérõl
- Pályázatokról tájékoztató 
- A Nemzeti Park helyi képviselõjének tájékoztatója a

környezettudatos és természetbarát szemlélet elõsegí-
tésérõl a fiatalság és a lakosság körében 

- Beszámoló a helyi önkormányzat társulási tevékenysé-
gérõl, a társulás pénzügyi  helyzetérõl, a társulási cél
megvalósulásáról

- A helyi közmûvelõdésrõl szóló rendelet felülvizsgálata
- Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Szervezeti és

Mûködési Szabályzatának jóváhagyása
- A Káptalantóti iskolás és óvodás gyerekek szállítása

Képviselõ-testületi ülés

Fotó: Gyõrffy



Fontos információk a Jegyzõtõl

„Tájseb gyógyítás”
Badacsonytomajon

Változások
az idegenforgalom területén 

Mint arról már ez évben több alkalommal is szó esett, az
önkormányzat az idegenforgalmi adóbevétel növelése
érdekében egy átfogó, új rendszert állított fel. A rendszer
egyik alkotórésze az ellenõrzés. Az eltelt idõszak tapaszta-
latai alapján a képviselõ - testület legutóbbi ülésén a helyi
adókról szóló önkormányzati rendeletét - a fenti cél tel-
jesülése érdekében - módosította. A helyi rendelet az idegen-
forgalmi adó beszedésével kapcsolatos szabályokkal bõvült.
A módosítást az a tény indokolta, hogy a jelenleg hatályos
239/2009. (X.20.) Korm. rendelet mely a szálláshely-szolgál-
tatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl szól,
- ellentétben a hatályon kívül helyezett 110/1997. (VI. 25.)
Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú
hasznosításáról szóló jogszabállyal - nem szabályozza az
egyéb szálláshelykiadók által kötelezõen vezetendõ nyilván-
tartás tartalmát. Az önkormányzati rendelet módosítás a régi
vendégkönyv tartalmát veszi át, melyet - az ellenõrizhetõség
érdekében - az idei évben július 30-ig hitelesíttetni kell a
Polgármesteri Hivatalban.

A rendelet szerint a vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia
kell a szálláshelyet igénybe vevõ nevét, lakcímét, születési
helyét, idejét, útlevelének, vagy személyi igazolványának
számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshe-
lyen eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre
jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint az adó
összegét és a vendég aláírását. Gépi nyilvántartás is
megfelelõ. Gépen vezetett nyilvántartás esetében csak az
olyan alkalmazás fogadható el, mely a fenti adatokat tartal-
mazza és maga az alkalmazás zárt.

A nyilvántartást az önkormányzati adóhatóságnál hasz-
nálatba vétel elõtt hitelesíttetni, valamint tárgyév végén, de
legkésõbb a tárgyévet követõ január 15. napjáig záradékoltat-
ni kell. Gépi nyilvántartás esetén a szoftver készítõjétõl szük-
séges igazolást becsatolni arra vonatkozóan, hogy az alkal-
mazás zárt. A beszedésre kötelezettnek a nyilvántartást a
vendégek megérkezése napjától kell vezetnie. A nyilván-
tartást - a vendég megérkezését követõen, legkésõbb 2 órán
belül a szállásadó köteles kitölteni. 

Változások
a hulladékszállítás területén…

A szemétszállítás területén a helyi szabályozás ismét válto-
zott. A júniusi változás a település területének két részét érin-
tette. A rendeletmódosítást az érintett területekrõl beérkezett
lakossági vélemények indukálták. A képviselõ-testület dön-
tése alapján a Kápolnavölgyi utca és Fenyõ köznél tervezett
gyûjtõ sziget nem kerül kialakításra. A Panoráma utcából
nyíló névtelen zsákutcánál viszont 3 ingatlanról kérték egy
gyûjtõ sziget kialakítását a Panoráma utca torkolatánál,
amely kérésnek a testület helyt adott.

Módosult a gyermekvédelmi és
szociális ellátás helyi rendszere….
Badacsonytomaj város Önkormányzata képviselõ -

testülete 2011. július 1. napjától a gyermekvédelem helyi
rendszerét újra szabályozta. Az új szabályozás 2012. január
1. napjától új ellátási formát vezet be, a rendszeres családi
segélyt. Az ellátást a településen élõ azon tartósan beteg vagy
egyedülálló szülõ gyermekének jár, aki rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesül. Ezen gyermekek a legrá-
szorultabb körbe tartoznak. Az ellátás összege gyermeken-
ként havonta a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 10%-a.

A képviselõ - testület szabályozta az óvodáztatási támo-
gatás elsõ esetben történõ nyújtásának feltételrendszerét is. A
helyi rendelet szerint az óvodáztatási támogatás elsõ alka-
lommal történõ folyósítása - a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozója közremûködésével - ter-
mészetbeni ellátásként kell felhasználni és elsõsorban a gyer-
mek óvodáztatásával kapcsolatosan felmerült kiadások
céljára fordítható. Formája utcai ruha, utcai cipõ, váltóruha,
váltócipõ, tisztasági csomag.

A támogatást  a Gyvt. 20/C.§-a alapján a jegyzõ annak a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyer-
meknek a szülõje részére nyújtja, aki a három-, illetve
négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondos-
kodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról és akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
fennáll, illetve a szülõ nyilatkozik, hogy gyermekének
hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

Felhívás házszámtáblák kihelyezésére…

Az Országgyûlés a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009.
évi CXXXIX. törvénnyel elrendelte, hogy ebben az évben a
természetes személyekrõl és a lakásokról nép- és lakásszám-
lálást kell tartani. A népszámlálás a természetes személyekre,
valamint az ország területén lévõ lakásokra, lakott üdülõkre
és lakott egyéb lakóegységekre terjed ki, beleértve a közössé-
gi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményeket/intézeteket is
és a Magyar Köztársaság területén 2011. október l-jén O
órakor fennálló állapot alapulvételével kell végrehajtani.

A népszámlálást elektronikus és papíralapú, önkitöltéses,
valamint az interjús módszer kombinálásával kell végrehaj-
tani. Az adatszolgáltatás módját az adatszolgáltatásra
kötelezett személy választja meg.

Az adatfelvételt 2011. október 1. és 2011. október 31.
között, a pótösszeírást 2011. november 8-ig kell végrehajtani!

Az adatszolgáltatás - a törvényben meghatározott esetek
kivételével - kötelezõ!

Lényeges eleme a jogszabálynak, hogy a adatszolgáltatás-
ra kötelezettek kötelesek a népszámlálás körébe tartozó ada-
tokat a valóságnak megfelelõen az általuk meghatározott
adatszolgáltatási módok valamelyikével, a fent jelezett
idõszakban megadni. Az adatszolgáltatás az egészségi
állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a
nemzetiségre vonatkozóan önkéntes. A népszámlálás során
gyûjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.

A népszámlálás helyi elõkészítésérõl és az adatfelvétel
végrehajtásáról a települési önkormányzat jegyzõje, mint
települési népszámlálási felelõs gondoskodik. A népszám-
lálási adatfelvételt a számlálóbiztosok végzik, õk állnak
közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal. Feladatuk: az
adatszolgáltatói csomagok eljuttatása a lakcímekre, az inter-
júk lebonyolítása, az önkitöltõk papírkérdõíveinek össze-
gyûjtése, a címek pontosítása. Munkáját közvetlenül a
felülvizsgáló irányítja, ellenõrzi.

Tekintettel a közelgõ népszámlálásra, a feladat zökkenõ-
mentes végrehajtása érdekében, a számlálóbiztosok mun-
kájának megkönnyítése céljából felhívom a figyelmet Ba-
dacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
9/2008. (V.13.) önkormányzati rendeletére, mely rendelkezik
a házszámtáblák elhelyezésének rendjérõl. A rendelet mi-
szerint - a házszámtáblát az önkormányzat térítésmentesen
biztosítja az ingatlantulajdonosoknak. A házszámtábla kihe-
lyezésérõl, szükséges cseréjérõl, megrongálódása esetén
pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén
köteles gondoskodni. A házszámtáblát az ingatlanon lévõ
kerítésre vagy házfalra az utcáról jól látható módon kell elhe-
lyezni. Az épületekre csak a meghatározott méretû és tar-
talmú házszámtábla helyezhetõ el. A házszámtábla az
épületnek az érintett közterületen belüli sorszámát, valamint
a közterület nevét és Badacsonytomaj Város címerét tartal-
mazza. 

Akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel ren-
delkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon
belül hivatalos okmányaikon átvezettetni. Aki a helyi szabá-
lyokat megszegi szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.  Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
rendeletben foglalt kötelezettségüknek - aki még eddig nem
tette meg - haladéktalanul tegyenek eleget.

DDrr..  WWeelllleerr--JJaakkuuss  TTaammááss  jjeeggyyzzõõ

A Szénégetõ dûlõi szennyvízürítõ helyreállítása a Közép-
dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott "Badacsonytomaj Szénégetõ dûlõi Szennyvíz-
ürítõ Rekultivációja" címû KDOP-2009-4.1.1/B-09-2010-
0002 jelû pályázat finanszírozásával valósulhat meg. 

A szennyvíz lerakóba Badacsonytomaj, Badacsonytördemic,
Ábrahámhegy és Káptalantóti községekbõl került beszállítás-
ra a szennyvíz. Az I. sz. kazettájába történt minden ürítés, a
II-III-as kazetták soha nem funkcionáltak. A csatorna pro-
gram megvalósításával a telep, mint lerakóhely megszûnt,
bezárt. Késõbb elkészült a részleges környezetvédelmi
felülvizsgálat, a rekultivációs terv, melyet a badacsonytomaji
önkormányzatnak meg kell valósítania.  A rekultiválandó
terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Balaton víz-
gyûjtõ területén helyezkedik el. Ezért is nélkülözhetetlen a
keletkezett tájseb begyógyítása, tekintettel arra, hogy a telep
környezetében több turistaút is kijelölésre került.

A megnyert pályázat után a kivitelezési munkálatok a terv
szerint megvalósításra kerülnek és így a keletkezett tájseb
„begyógyul”, a föld alatt lévõ ivóvízbázis készlet a késõbbiek
folyamán sem szennyezõdhet. 

Megvalósításra kerül a hatósági kötelezésnek megfelelõen
a 2 db meglévõ figyelõkút felújítása, illetve 3 db monitoring
kút kialakítása.

A rekultivációt követõen lehetõség nyílik a település
környezetében keletkezett zöldhulladék feldolgozására, egy
komposztáló telep megvalósításával, amely munkahelyeket
teremthet a jövõben. 

BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa
„„BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  SSzzéénnééggeettõõ  ddûûllõõii  
SSzzeennnnyyvvíízzüürrííttõõ  RReekkuullttiivváácciióójjaa””

CCíímm::  88225588  BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  FFõõ  uu..  1144..
EE--mmaaiill::  oonnkkoorrmmaannyyzzaatt@@bbaaddaaccssoonnyyttoommaajj..hhuu

wwwwww..bbaaddaaccssoonnyyttoommaajj..hhuu//ppáállyyáázzaattookk
wwwwww..uujjsszzeecchheennyyiitteerrvv..ggoovv..hhuu

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az „Egy jobb
kilátásért” Új kilátó létesítése a Badacsony hegyen címû
pályázati programhoz kapcsolódóan Badacsonytomaj
Város Önkormányzata 1.000, 5.000, 10.000 és 50.000 Ft.
értékben Támogató jegyet bocsátott ki. 

A támogatói jegyek a Polgármesteri Hivatalban, ügyfél-

fogadási napokon, a pénztári órákban megvásárolhatók.

Hétfõ:   13,00 - 15,00 óráig

Szerda: 10,00 - 12,00 és 13,00 - 15,00 óráig

Péntek: 10,00 - 12,00 óráig

Segítõ együttmûködésüket, támogatásukat elõre is

köszönjük! TTiisszztteelleetttteell::  KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr

Támogatói jegyek

Jegyárak
Egry József Emlékmúzeum
Teljesáru belépõjegy: 500 Ft/fõ. Gyermek, nyugdíjas és

pedagógus belépõjegy: 250 Ft/fõ. Ingyenes belépést biztosí-

tunk: 6 éves kor alatt, újságírók részére. Csoportkedvezmény:

22 fõ esetén 20 fõ fizet. Támogatói jegy: 2.000 Ft. Chagall

kiállítás felnõttjegy: 500 Ft. Chagall kiállítás gyermek- és

nyugdíjas belépõjegy: 250 Ft. 

Az Egry állandó kiállítás mellett March Chagall litográfiái

tekinthetõk meg a kiállítási szezonban.

Csoportok látogatása esetén kérjük az elõzetes telefonos

bejelentkezést: 87/431-044

Szegedy Róza Ház
Teljesáru belépõjegy: 500 Ft/fõ. Gyermek, nyugdíjas és peda-

gógus belépõjegy: 250 Ft/fõ. Ingyenes belépést biztosítunk: 6

éves kor alatt, újságírók részére. Csoport kedvezmény: 22 fõ

esetén 20 fõ fizet. Támogatói jegy: 2.000 Ft.

Csoportok látogatása esetén kérjük az elõzetes telefonos

bejelentkezést: 87/701-906

Tájház
Felnõtt: 400 Ft, 10-20 fõ esetében: 300 Ft, 20-40 fõ esetében:

250 Ft. Gyermek: 200 Ft, 10-20 fõ esetében: 150 Ft, 20-40 fõ

esetében: 100 Ft. Nyugdíjas: 200 Ft, 10-20 fõ esetében: 150

Ft, 20-40 fõ esetében: 100 Ft.

Pedagógusok részére az önkormányzat 50 %-os ked-

vezményt biztosít a belépõ árából.



A 2011. esztendõben a június 18-19-i hétvégén rendezte
meg az OB V. fordulóját a Badacsonytomaji Szörfklub és
a Magyar Szörf Szövetség együttes erõvel, az egyik
legszebb tanúhegyünk lába elõtt.

Nincs oka panaszkodni a versenyzõknek és a szép
számú érdeklõdõknek, hiszen szombaton ragyogó nap-
sütés és déli-délnyugati 3-5 bft nagyságú szél kíséretében
az összes tervezett és maximálisan lehetséges futam magas
színvonalon lement valamennyi osztályban, egy igazán
kellemes napon - melyen az égiek a kedvünkben jártak.

Vasárnap az idõjárás tekintetében kevesebb szerencsével
jártunk- szomorúan szemerkélõ esõben egy futamot
tudtunk megrendezni- kifejezetten gyenge szélben. A
versenyre rekord számú /38/ nevezés érkezett, a verseny
után pedig elkönyvelhettük, hogy:

1. a változatosság gyönyörködtet –szombaton szeren-
csénk volt, vasárnap nem

2. azonban Detre Diának sem szombaton, sem vasárnap
nem volt szerencséje- ellenben igen peches volt az
alkatrészproblémái miatt (fel a fejjel Didó!)

3. hogy idén a kijelölt pálya már egészen közel volt a
strandolókhoz, ami jó hatással volt a versenyt követõkre-
Perjés Zoli könnyed zenéjével együtt.

4. a papírforma több osztályban is borult: az olimpiai
osztályban Cholnoky Sára és Gádorfalvi Áron, a

Raceboradban Szontagh András, a Raceboard juniorban
Nikl András, a Formulában Varga Gábor, a Sportosztály-
ban pedig Nagy-Pál Levente érdemelte ki az elsõ helyezést.

Köszönetünket fejezzük ki, hogy a 2011. évi Sika
Vulkán Kupa sikeres rendezéséhez különösen hozzájárul-
tak: Gulyás Gergely fõvédnök, Sika Hungária Kft.,
Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Laposa Pincé-
szet, Badacsonytomaji Szörfklub, Magyar Szörf Akadémia,
Magyar Szörf Szövetség, Új Színház, FHB Bank, BIC
Windsurfing, windsurfing.hu, SharePoint, RealCom,
Sárossi Fogászat, badacsony.hu, Accounting-Solutions
Kft., Ginkgo Park

Jó szelet! UUttaassssyy  LLooddii,,  KKrruucchhiinnaa  KKáárroollyy  

Sika Vulkán kupa

Dorota Lew-Pilarska, Czempiñ város polgármestere
meghívót küldött az alábbi szöveggel: „Czempiñ Város
Magdeburgi városi rangja elnyerésének 450-ik ünnepé-
lyes évfordulója alkalmából nagy örömmel hívjuk és
szeretettel látjuk a 2011. június 17-e és 19-e közötti
napokban Badacsonytomaj város - Polgármester Úr
vezette - hivatalos küldöttségét. ”

Június 16-án a közel 11 órás utazás után három fõs
küldöttségünk szerencsésen megérkezett. A város pol-
gármester asszonya, a testület elnöke és a korábbi alpol-

gármester fogadott bennünket.
Másnap megtekintettük városuk új létesítményét, a

2008-2010 között elkészült sportcsarnokot, ezt követõen a
polgármester asszony vendégül látott minket a városházán.
13 órakor találkoztunk a város képviselõ-testületének tag-
jaival, akikkel közös ebédet fogyasztottunk el.

Kora délután15 órakor kezdõdött az ünnepség, melyen
kitüntették a város legjobb tanulóit, a legsikeresebb
sportolókat és a város két legeredményesebb vállalkozóját,
akik sok mindenben segítik a település munkáját. Az
ünnepséget a város felnõtt és a diák énekkarának szerep-
lése tette színesebbé. A kastélyban a meghívott vendégek
megkóstolhatták az általunk vitt badacsonyi bort.

Az ünnepi vendéglátást a felvonulás követte. Polgár-
mester asszony elmondása szerint a Badacsonyi Szüreti
Napokról „ellesett” ötlettel tették változatosabbá az ünne-
püket. A város vezetõivel, képviselõivel korhû ruhákban
vonultunk fel a város közepén lévõ kastélytól a sport-
csarnok elõtti térre. Itt a képviselõk egy 450 évvel ezelõtti
történetet adtak elõ, azaz megismerhettük a várossá avatás
eseményét. Ezt követõen zenés táncos program volt késõ
éjszakáig. 

Vasárnap reggel fájó szívvel mondtunk búcsút egymás-
nak, és hoztuk el Czempiñ város lakóinak és vezetõinek
üdvözletét Badacsonytomajra, amit ezúton tolmácsolunk
Önöknek. SSaallll  CCssaabbaa

Czempiñi látogatás

Immár harmadik alkalommal rendezte meg június 11-én
egyesületünk a hagyományos Antal-napi búcsút, a Varga
Pincészet Szürkebarát fogadójában, (ezúton is köszönjük
Varga Péter és Csiszkó Gábor Uraknak, hogy a helyiséget
biztosították számunkra).

Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Krisztin N.
László polgármester, Csanádi Csanád alpolgármester, dr.
Weller-Jakus Tamás jegyzõ mellett a Képviselõ-testület, va-
lamint egyesületünk számos tagja. Kicsit szomorú szívvel
kezdõdött az egyébként vidámnak ígérkezõ búcsúi össze-
jövetel, mivel mindenki csak az elzárt strandra tudott gon-
dolni, azonban a jó hangulatú mûsorok és a jó zene ezt egy
estére feledtette velünk. Mindenekelõtt elnök asszonyunk
köszöntötte a kedves vendégeket, majd két legaktívabb

egyesületi tagunkat- Stankovics Györgyöt és Végh Lászlót
lelkiismeretes és odaadó munkájáért oklevéllel tüntette ki.

Ezután a Pipitér óvoda mûsora következett, köszönet a
kicsiknek a szórakoztató elõadásért, a felkészítõ
óvónõknek és nem utolsó sorban a kedves szüleiknek, hogy
a szombat délutánjukat feláldozva, a mi szórakoztatá-
sunkra elhozták a gyermekeket. Ifj. Takács Tibor és kisfia
Benedek egy vidám paródiával rukkolt elõ, majd a
Szombathelyi Erkel Kamarakórus elõadása következett
Paukovics Lászlóné Hegyi Gabriella és férje vezetésével.
Kiss Laura, a nagypapa pocakjáról szóló verse után az
Ezüst Kükapu táncosai léptek a porondra. Flamis Mihály
és Rácz Mária, a Nyugdíjas Egyesület tagjainak elõadása
zárta a mûsort. Ezután megkóstolhattuk Takács Magdi és
férje által készített finom babgulyást, a tagjaink finom
pogácsáit és süteményei, a Piller duó zenekar pedig táncra
perdített mindenkit a háromévestõl a nyolcvanévesig. 

Köszönet támogatóinknak a tombolához adott tár-
gyakért: Borbarátok Vendéglõ, Csanádi Pincészet, Griff
Gyógyszertár, Irka-Firka papírbolt, Margittai Elemér,
Varázs Divatáru, Varga Pincészet Badacsonyörs, Wellerné
Sötét Tünde manikûr-pedikûr, Zsemberi Zsuzsanna
kozmetikus és egyesületi tagjainknak, aki tombola tárggyal
hozzájárultak a sorsolás sikeréhez. Köszönet a szervezés-
ben segítõknek és kívánok mindenkinek jó egészséget,
gondtalan nyaralást, jó fürdést. Remélem, hogy mindez a
badacsonyörsi strandon lesz. Ezért harcolunk!

KKaarrááccssoonnyy  LLaajjoossnnéé

Antal napi búcsú Badacsonyörsön

Fotó: Kalmár

Fotó: Horányi-Névy

Fotó: Sall

Anyakönyvi Hírek

Ritecz Erzsébet Mónika és Peresztegi Attila
házasságot kötöttek június 4-én

Nagy Szilvia és Talabér Péter
házasságot kötöttek június 6-án

Szabó Médea Lujza
Szabóné Marton Mónika és Szabó Szilárd gyermeke

(született április 28-án)

A tagdíjat vasárnap reggel 10 órától 12 óráig lehet
Karácsony Lajosné Ilinél, vagy a Takarékban, vagy utalás-
sal: 72800030-15304661 bankszámlaszámra befizetni. 

Éves tagdíjunk: felnõtt 1000 Ft, diák, nyugdíjas: 500 Ft.
SSiimmoonnnnéé  VViissii  EErrzzsséébbeett

Kedves Badacsonyi, Tomaji és Örsi Polgárok!
Örülök, hogy a nehézségek ellenére idén is megkapták a

következõ, azaz a 2012. évi Badacsony és környéke címû
falinaptárt. Köszönöm a sok észrevételt, véleményt, biz-
tatást. Támogatásukra továbbra is számítok, mert a naptár
megvásárlásával -Tomaj, Fõ utca, Irka-Firka bolt- biz-
tosítható a hagyomány folytatása, a következõ évi falinap-
tár anyagi fedezete. Ára változatlanul 250,-Ft/db, de ha
„Kettõt fizet, hármat vihet”-166,-Ft/db! Köszönöm szépen
az együttmûködésüket!

Hajrá Badacsony!
Tisztelettel:  VVeeccsseeyy  AAnnddrrááss

bbaaddaaccssoonnyy@@vveeccsseeyy..nneett

BÖÉE tagdíjfizetési felhívás

Badacsony falinaptár 2012

A játékos sportversenyeket
az Ábrahámhegyi Bornapok

keretében rendezzük.
Tisztelettel várjuk településük csapatait 

és szurkolótáborukat
augusztus 5-én (pénteken) 15 órára

a tûzoltószertár melletti sportpályára!
VVeellllaa  ZZssoolltt  ppoollggáárrmmeesstteerr

Ábrahámhegyi Bálakupa







A badacsonytomaji Általános Iskola 1954-ben végzett diák-
jai az 50. osztálytalálkozón elhatározták, hogy minden
évben, június utolsó szombatján találkoznak.

Így június 25-én a Vén Kocsis éteremben találkoztunk,
ahol örömkönnyektõl áthatva tájékoztattuk egymást éle-
tünkrõl, családunkról. A találkozó résztvevõi voltak: Bölecz
Lászlóné (Hatvani Erzsébet), Csala József és neje, Deák
Sándorné (Filep Erzsébet), Demeter Ferencné (Szalkovics
Teréz), Ellés Imre, Folly Éva, Hullay Gyula és neje, Mórocz
István és neje, Nagy Béla, Pálfy Jenõné (Takács Erzsébet),
Pomázi Szilárdné (Torma Gizella), Sárközi Józsefné
(Forintos Magdolna), Sárvári Jánosné (Rakics Etelka), Varga
István és neje.

Rövid beszélgetés után, örömmel tettünk eleget Krisztin
N. László polgármester meghívásának, aki bemutatta a kö-
zelmúltban felújított modern és szép Városházát. Végighall-
gattuk tájékoztatóját a fiatal város munkájáról és életérõl,
megtekintettük Ferencz Kálmán, az egykori Borászati Szak-
szövetkezet egyik alapítójának és elnökének emléktábláját. 

A Vén Kocsis vendéglõben ízlésesen terített asztalokkal
várt minket a vendéglõ fiatal és udvarias személyzete. Távol-
létében tisztelettel köszöntöttük Gõgös Elvira Osztályfõnö-
künket, aki betegsége miatt nem tudott velünk találkozni.

Kívánunk neki mielõbbi gyógyulást és sok egészséget. Kö-
szönjük mindazon személyek közremûködését, kik segítet-
tek a találkozó megszervezését, különösen Mórocz István-
nak és Pálfyné Takács Erzsébetnek (Böbének), egykori
osztálytársainknak.

Köszöntünk minden volt osztálytársat és szeretettel
invitáljuk a következõ évi találkozóra! Tiszteletre méltó
munkálkodást kívánunk a Balaton lábánál élõ és dolgozók
részére. VVaarrggaa  IIssttvváánn

Pünkösd hétfõjén a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület az
önkormányzat és a mûvelõdési központ segítségével meg-
tartotta az elsõ Badacsonyi Pünkösdi Keszegfesztivált.
Hagyományteremtõ céljaink között szerepel a horgásztu-
rizmus, az egyesület és a civil lakosság összekovácsolása
mellett, a balatoni keszeg rangjának visszaadása -
illeszkedve a város pünkösdi rendezvénysorozatába.

Nemegyszer hallottuk, az eléggé el nem ítélhetõ nyi-
latkozatokat, miszerint a Balatoni Halászati Zrt. hálós
halászata csak a szeméthal (keszeg), valamint a nem honos
halakra korlátozódik. Lehet, hogy az idézet nem volt pontos,
de a lényeget, a szeméthal titulust biztosan tartalmazta. Nos,
a fesztivál bizonyította, hogy a keszeg nem is annyira szemét

hal, hanem jól elkészítve felveszi a versenyt más balatoni
halakkal. Csala László, Kalmár Sándor és Bujtor József épp
csak hogy gyõzte sütni a Fekete Ferenc által tisztított, mosott,
Ellés Miklós által szakszerûen irdalt szép pünkösdi-
keszegeket. Majd elfelejtettem, hogy a keszegeket meg is kel-
lett fogni, de már megkezdtük az áprilisi horgász baráti
találkozón, aztán sok-sok társunk így Nagy Laci családja,
Pusztai Laci, Kalmár Sanyi is hozzájárult a sütni való
alaphoz. Nem feledkezünk meg a rizses töltelékrõl sem, sõt
még igazi pünkösd hétfõi keszeg is volt a sütni valók között
Nagy Tamás és Kovács Gábor horgásztársak révén. Többen
is hozzájárultak a nap sikeréhez, így ifj. Fedõ László
légváras, Tapolcai Gábor ceremóniamester, Deres László és
Lászlóné világbajnok lángossütõk támogatták egyesületün-
ket, Nemes Antal pedig a frissen sült halakat kínálta. Végül,
de annál nagyobb tisztelettel említve Krisztin N. László pol-
gármesterünket, aki kora reggeltõl segítette és adományával
dúsította a becsület kassza szerencsére elég vastagra sikerült
tartalmát.

A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület 250 tagja nevében
köszönöm segítõkész szándékát mindazoknak, akik hoz-
zájárultak rendezvényünk sikeréhez, így Deákné Andiká-
nak, a hûséges fotósnak, Fodor Józsefnek, a VMKK igaz-
gatójának.

Ha valakit kihagytam volna a sok-sok segítõbõl név szerint
megemlíteni, attól elnézést kérek, ígérem jövõre a II.
Badacsonyi Pünkösdi Keszegfesztivál tudósításánál figyel-
mesebb leszek.  KKoovvááccss  AAnnddrrááss  eellnnöökk,,  BBSSEE

Az INSEA világkongresszusán a Szín-Vonal Mûvészeti Is-
kola bemutathatta tehetséggondozó munkáját. A Balaton-
felvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézet
2009-ben pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív
Program „Iskolai tehetséggondozás” (TÁMOP-3.4.3.)
címû felhívására. (2008-tól vált a tehetséggondozás kiemelt
kormányprogrammá.)

Az intézmény a sikeres pályázat másfél éve alatt (2010.
január-2011. július) sok sikeres fejlesztést valósított meg. A
projekt egyik kiemelt feladata a tapasztalatok folyamatos
közreadása, nyilvánossá tétele, az érdeklõdõk folyamatos
tájékoztatása, a jó gyakorlatok tapasztalatainak megosztása.
A pályázat eredményeinek régiós és országos bemutatása
eredményeként áprilisban meghívást kaptunk a 33 ország
részvételével szervezett, a „Tehetséggondozás EU Magyar
Elnökségi Konferencia Elsõ Tehetségnapja” címû ren-
dezvényére a Budai Várba. A Történeti Múzeum barokk
dísztermében megrendezett konferencia plenáris elõadá-
sainak helyszínét, az elnökség páholyát intézményünk ta-
nulóinak munkái díszítették. A kiállítást a hazai és az uniós
országok képviselõi elismeréssel méltatták, bemutatták
Mindszentkállan, a 2011. évi idegenforgalmi szezonnyitón és
a Vígszínházban is. A várbéli kiállítás mellett ugyancsak
rendkívüli eseménynek, lehetõségnek számított, hogy in-
tézményünk felkérést kapott az INSEA világkongresszusán
történõ bemutatkozásra. E konferencia nagyságrendjét jelzi,
hogy a világ minden tájáról érkezõ vizuális nevelõk az egy
hét alatt ötszáz elõadást hallgathattak meg, workshopokon,

szimpóziumokon, poszter és mappa bemutatókon vehettek
részt. Az ELTE Gömb aulájában nemzetközi rajzkiállítást
tekinthettek meg. Iskolánk 48 tablón, közel 200 alkotást fel-
sorakoztatva mutathatta be nevelõ-oktató, tehetséggondozó
tevékenységét, diákjai munkáját. Az általunk bemutatott
anyag nagy érdeklõdést és elismerést váltott ki. A résztvevõ
szakemberek szinte egyfolytában fotózták, hogy saját gyakor-
latukba is beépíthessék a látottakat. A konferencián Baranyai
Zoltánné a magyar alapfokú mûvészetoktatás bemutatására
kapott felkérést. Az elõadás illusztrálásához az általa vezetett
intézmény, a Szín-Vonal Mûvészeti Iskola diákjainak
munkáit használta fel. BBaarraannyyaaii  ZZoollttáánnnnéé

A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény kiemelt hangsúllyal kezeli a versenyekre,
pályázatokra történõ felkészítést.

Az elmúlt évek során nagyon sok országos pályázaton vet-
tek részt az iskola diákjai. A mûvészeti iskola számára
kiemelten megtisztelõ volt a Dunántúli Napló által megítélt
„Nívó díj”.

A napló szerkesztõsége által meghirdetett rajzpályázatra a
régió 90 intézménye közel ezer pályamunkával nevezett. A
szakmai zsûri a Szín-Vonal iskola által beküldött pálya-
munkákat olyan magas színvonalúnak minõsítette, hogy az
elsõ díj fölé még egy díjat hozott létre, és azzal jutalmazta az
intézményt diákjait. A díjként megítélt kirándulást õsszel
vesszük igénybe.  BBaarraannyyaaii  ZZoollttáánnnnééFotó: Baranyai

Fotó: Baranyai

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Pünkösdi Keszegfesztivál

Szép Korúak találkozója

Épül a Kilátó

Világkongresszuson a Szín-Vonal Nívó-díj

Pappá szentelésének 20. évfordulója alkalmából kíván-
tunk Földi István plébános úrnak - felemelõ és bensõséges
ünnepség keretében - további sikereket és jó egészséget
nemrégiben a Szent Imre házban. Sokan szántuk
meglepetésnek a szívbõl jövõ ünnepséget, amelyen a
versek, ajándékok mellett nem maradt el a jó bor, a pin-
cepörkölt sem. Hálásan köszönjük Földi Atyának a
híveiért, a bizonytalanok hitének megerõsítéséért, megvilá-
gosodásunkért végzett fáradozását. Isten éltesse és áldja
minden nehézségen át, hogy sokáig örülhessünk a jó pász-
torunknak. KKoollppiinngg  CCssaalláádd  EEggyyeessüülleett

A Badacsony hegyen a régi bontásával megkezdõdött az
új Kisfaludy Kilátó építése, amely várhatóan szeptember
végén lesz látogatható. A három felvezetõ fõ turistaút
felújítása már korábban megkezdõdött, ezeknek a mûsza-
ki átadása (képünkön) folyamatban van. KKyy

Két évtized szolgálat

Fotó: Kalmár



A Getszemáni kertben, halálküzdelmének óráján, Jézus

ezekkel a szavakkal fordult Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz,

amikor látta, hogy elnyomja õket az álom. Azért vitte magá-

val ezt a három apostolt - ugyanazt a hármat, akik a Tábor-

hegyen tanúi voltak színeváltozásának -, hogy ezekben az

igen nehéz percekben mellette legyenek, s vele együtt imával

készüljenek, mert ami nemsokára bekövetkezik, számukra is

szörnyû próbatétel lesz.     A körülményeket figyelembe véve

Jézus itt elhangzott szavait nem elsõsorban úgy kell látnunk,

mint egy apostolokhoz intézett kérést: inkább a lelkiállapotát

tükrözik vissza, ahogyan a próbatételre készül. Közelgõ

szenvedése elõtt lelkének teljes erejével imádkozik, harcol a

halálfélelem és a rémület ellen, beleveti magát az Atya

szeretetébe, hogy mindvégig kitartson az õ akarata mellett,

segítve apostolait is, hogy ugyanígy cselekedjenek.

Jézus itt példakép azok számára, akiknek próbatétellel

kell szembesülniük, ugyanakkor testvér is, aki mellénk áll a

nehéz pillanatban. 

Jézus gyakran buzdít arra, hogy virrasszunk. Virrasztani

számára azt jelenti, hogy soha nem hagyjuk, hogy a lelki

álmosság legyõzzön minket; hogy készek vagyunk mindig

elébe menni Isten akaratának, amelyet a mindennapi élet

jeleibõl olvasunk ki; fõként pedig, hogy a nehézségeket és a

szenvedéseket is tudjuk Isten szeretetének fényében szemlél-

ni. A virrasztás elválaszthatatlan az imától, mert a próbatétel

legyõzéséhez elengedhetetlen az ima. Az ember ter-

mészetébõl adódó törékenységet ("a test gyengeségét") a

Lélektõl származó erõ segítségével lehet leküzdeni.  

Hogyan éljük tehát a hónap igéjét? Számolnunk kell

azzal, hogy mi is találkozni fogunk próbatételekkel, kisebb-

nagyobb megpróbáltatásokkal nap mint nap. Hétköznapi,

jól ismert próbatételek ezek, lehetetlen, hogy épp egy

keresztény ne találkozna velük elõbb vagy utóbb. Jézus itt

arra figyelmeztet, hogy minden próbatétel legyõzésének az

elsõdleges feltétele az, hogy virrasztunk. Tanuljuk meg felis-

merni és tudatosítani magunkban, hogy a próbatételeket

Isten nem azért engedi meg, hogy elbátortalanodjunk,

hanem hogy felülmúljuk õket, s így lelkileg érlelõdjünk.

Eközben azonban imádkoznunk kell. Szükség van az

imára, mert ilyenkor két fõ kísértésnek lehetünk kitéve: az

elbizakodottságnak, hogy egyedül is túljutunk rajta, vagy

ellenkezõleg: a félelemnek, hogy nem bírjuk ki, hogy a próba

meghaladja az erõnket. Jézus mégis biztosít bennünket: a

mennyei Atya nem fogja hagyni, hogy nélkülözzük a

Szentlélek erejét, ha virrasztunk és hittel kérjük Õt.

IIssttvváánn  aattyyaa

Katolikus üüzenet: „„VViirrrraasssszzaattookk  ééss  iimmááddkkoozzzzaattookk,,  hhooggyy  kkíísséérrttééssbbee  nnee  eesssseetteekk!!  
AA  lléélleekk  uuggyyaann  kkéésszzssééggeess,,  aa  tteesstt  aazzoonnbbaann  ggyyöönnggee..””  ((MMtt  2266,,4411))

Hazánk területének kialakulása a Föld harmadkorában
kezdõdött, amikor az elõzõ tengerek lerakódásain a Kárpá-
tok hegykoszorúja már felgyûrõdött, a mai Alföld helyén pe-
dig sziklákkal borított medence terült el. A nagy kiterjedésû
medencét aztán az akkori Földközi-tenger - benyomulva a
Kárpátok öblébe - elöntötte vízével és szerves részévé tette.

A tudósok a Kárpátok közt elhelyezkedõ, elõször sós,
majd minden irányban elzáródott s a beléömlõ folyóktól las-
san kiédesedõ vizet a rómaiaktól átvett névvel „Pannon-
tengernek” nevezik.

Ez a Kárpátok mészkõhegyeit ostromló tenger vissza-
vonulása és kiszáradása után lerakódásoktól borított, ter-
jedelmes lapályt hagyott hátra. A hegyképzõ erõk hatására
ekkor keletkeztek a Kárpát-medence belsõ hegyei és
törésvonalai.

A pliocén korszak a Balaton születése elõtti idõ. Ekkor a
sekély Pannon-tó borította a Dunántúl egy részét, amely az

utolsó tenger maradványa volt magyar földön. Ennek sótar-
talma egyre csökkent és számos kisebb tóból és mocsárból
álló területté változott, amely lassan feltöltõdött.

Ebben az idõben a táj formálásában a vulkanikus erõké
lett a fõszerep. Állandó morajlás közben gáz- és gõztömegek
feszítették szét a föld kérgét, majd törmelék és hamu /ez lesz
a tufa/ szóródott szét. Végül kibuggyant az izzó láva és a
leendõ hegyek helyén, 60-70 méteres vastagságban, lepény-
szerûen betakarta a homokréteget. (Ezt a pannon homo-
kot jól láthatjuk a Badacsony oldalait szabdaló vízárkokban
is.)

A következõ földtani korszakban a folyók, a rohanó vizek
és az akkor még erre hömpölygõ Õs-Duna bomlasztották,
pusztították, az orkánok pedig elhordták a földfelszín köny-
nyebb, homokos, agyagos rétegeit. Ahová azonban a láva
folyt, a szél munkája nem érvényesült, s így a bazaltsapkának
nevezett lávaréteg védelme alatt épségben megmaradt az
egykori tenger üledéke, vagyis az eredeti térszínt. A
Badacsony és környékbeli társai a tengerfenék szintjét õrzik
magukban, ezért kapták a tanúhegyek elnevezést.

Ezek a hegyek tehát nem úgy keletkeztek, hogy a vulka-
nikus erõk hatására emelkedtek ki a síkságból, hanem
ellenkezõleg, a bazaltsapkák közti terület süllyedt le, miután
azt elhordta a víz és a szél. Így voltaképpen a Badacsony, a
Szent György-hegy, a Szigliget stb. környékén lesüllyedt a
térszint magassága.

A tapolcai síkság felett átlagosan 300 méter magasságban
kezdõdnek a bazalttakarók, majd az eredeti lávaömlés
vastagságának megfelelõen 60-70 méter magas, meredek
sziklafallal emelkednek fel. A Badacsonyon és a Szent
György-hegyen még utóbb is volt kitörés, így ezek a hegyek
400 méter fölé nõttek. Az elõbbi 438 méter, az utóbbi 415
méter magas.

A Badacsonyon a bazalttakaróra terült rá a harmadik s
egyben utolsó kitörés eredményeként az a likacsos bazaltból
álló nagy süveg, amelynek a tetején ma a 438 méteres maga-
ssági pont van. A vulkáni gázok és gõzök által felpréselõdött
láva habszerûen szilárdult meg, s létrehozta a „kenyérkõnek”
is nevezett lávasalakot, a tufát. Ez a réteg jól látható a Tomaj
feletti „régi bánya” sziklafalának felsõ részén is.

Az óriási bányafal - mintegy keresztmetszetét adva a hegy-
nek - jól mutatja a vulkanikus rétegek egymásra rakódását az
elsõ kitöréstõl az utolsóig.

Bazalthegyeinken, így a Badacsonyon is sokan látni vélték
(vélik) az egykori kráter nyomait. Ám a kitörés óta eltelt
három és fél millió évben keletkezett törmelék és por már jó
régen behordta azt, és manapság látható kráterrõl nem
beszélhetünk. Egy bazalthegy széthordásakor azonban a
mélyben valóban megkülönböztethetõ az egykori eltömõdött
kráter, ahogy ezt a Haláp esete is bizonyítja.

Kalmár LLászló: VVoolltt  eeggyysszzeerr  eeggyy  bbaazzaallttbbáánnyyaa……  HHooggyyaann  sszzüülleetteetttt  aa  BBaaddaaccssoonnyy??

Szépirodalom:
Christie, Agatha: Gyilkosság a paplakban; Dobray Sarolta:
Õrült világ; Simenon, Georges: Maigret nyaralni megy; Wass
Albert: Napsugár

Gyermek- és ifjúsági irodalom: 
Benedek Elek: Két gazdag ifjú története; Tatay Sándor:
Kinizsi Pál

Ismeretterjesztõ irodalom:
Lendvai, Paul: Az eltékozolt ország; Schuminszky
Nándor: Ûrsztárok és ûrsztorik; Szvoboda Dománszky
Gabriella: A magyar biedermeier; Lunday, Elizabeth:
Híres mûvészek titkos élete; Péter I. Zoltán: Magam
szeretem, ha szeretlek

SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn  kköönnyyvvttáárrooss

Gyászhírek:
Károly Imréné 

(született 1942-ben) elhunyt június 17-én
––––––––––––––––––––––––

Tompos István
(született 1942-ben) elhunyt június 2-án

Nyugodjanak békében!

A Tapolcai-medence a pannóniai korszak végén
(Cholnoky nyomán)

A Tapolcai-medence a pannóniai fennsík lepusz-
tulása közben

A badacsonytomaji székhelyû Zalai Dombhátaktól a
Vulkánok Völgyéig Egyesület tájékoztató fórumot tartott
június 22-én Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat
Dísztermében tagjainak és a megjelent érdeklõdõknek az
aktuális ÚMVP-s pályázatokról.

Egy rövid felvezetõ után Gál Lajos Gyenesdiás pol-

gármestere köszöntötte a fórum résztvevõit, meghívott

elõadóit. Köszöntõjében méltatta a leader programot.

Elmondta, hogy a térségnek és ezen belül a nagyközségnek

is milyen sokat adott a leader program a pályázati

lehetõségeivel. Külön kiemelte és megköszönte az

egyesület munkaszervezetének és az MVH  a Veszprém

Megyei Kirendeltségének a segítõkész munkáját.

A fórumnak két fõ témája volt. Tájékoztatás az ÚMVP

III. és IV. tengely pályázatainak nyertesei részére a

kifizetési kérelmek összeállítása tárgyában, valamint a

június - júliusban kiírásra került újabb pályázati

lehetõségekrõl. Ezek a turisztikai tevékenységek

ösztönzéséhez  2011-tõl    nyújtandó támogatások részletes

feltételeirõl szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet, és a mikro-

vállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-tõl nyúj-

tandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2011. (IV.

28.) VM rendelet.

A tartalmas és mindenre kiterjedõ tájékoztató elõadá-

sokat Ummenhoffer Ferencné a Mezõgazdasági és Vidék-

fejlesztési Hivatal Veszprém Megyei kirendeltségének

osztályvezetõje és Gyimesi Andrea vezetõ kérelemkezelési

szakreferens tartották a nagy számban megjelent érdek-

lõdõnek. A fórum második felében a résztvevõknek lehe-

tõségük volt kérdéseket feltenni az elhangzottakkal kapc-

solatban.

Végezetül Csiza Elemér munkaszervezet vezetõ

megköszönte a házigazdáknak a meghívást, a helyszín

biztosítását, továbbá ígéretet tett, hogy az elhangzott

elõadások anyagát mindenki számára elérhetõvé teszik az

Egyesület honlapján.  CCssiizzaa  EElleemméérr

A képviselõ-testület 2011. június 29-én megtartott ülésé-

nek egyik napirendi pontja a csatornázás IV. ütemének elszá-

molása volt. Az ülésen Krisztin N. László és Forintos Ervin

nem volt jelen. A jelenlévõ képviselõk közül az elszámolást

NEM szavazta meg (abc sorrendben) Csanádi Csanád, Magó

Ágnes, Orbán Péter és Simonné Visi Erzsébet. Az elszámolás

mellett szavazott Rajzó Ildikó. Tehát a képviselõ-testület 4:1

arányban elutasította az ingatlantulajdonosokkal való elszá-

molást. Nem maradt más hátra, mint indítani a pereket. A

bírósági szünet augusztus közepéig tart, ezért ügyvédi

meghatalmazást és a 2000 Ft letéti számlára való átutalást

augusztus 15-ig lehet elküldeni az ügyvédi iroda részére.

Tisztelt Olvasók! Ez a képviselõ-testületi állásfoglalás pél-

da nélküli Európában, valószínûleg a világon is, kivéve talán

néhány banánköztársaságot. Ezért aktualizálva a címben

szereplõ mondást: Anyám, én nem ilyen képviselõket akar-

tam! ZZeellcczzeerr  PPéétteerr

Leader fórumAnyám,
én nem ilyen lovat akartam



A helyszíni szemlét több média kísérte figyelemmel - az-
tán az érintettek hiába várták, a kamerák és riporterek mun-
kájának nyomát sem láthatták az országos nyilvánosság-
ban… Most hadd ne következtessünk a pénz, a hatalom és a
sajtó kapcsolatrendszerére.

A Balaton-parti találkozót azonnal egy újabb tárgyalás kö-
vette a tomaji polgármesteri hivatalban az érintettek között
(Önkormányzat, BÖÉE, SCD). Egyezség természetesen
nem szület(het)ett a tulajdonos azonnali birtokba átadási
akarata, és a helyiek ezt mindenképpen tagadó szándéka
miatt. A fõvárosiak végül azzal álltak fel a tárgyalóasztaltól,
hogy rövidesen megkapják a tomaji önkormányzattól a für-
dõhely befogadásának feltételeit, s aztán majd meglátják…

Ehhez képest az illetõ „urak” hazafelé menet lelakatolták
a volt kemping, azaz az egyetlen fürdési lehetõséget kínáló
terület kapuját. Ugye jogos az urak idézõjelbe tétele?

Bõ hét elteltével folytatódott a történet. 
Június 21-én a badacsonytomaji önkormányzat kép-

viselõi tárgyaltak Budapesten a tulajdonos cég képviselõivel.
Õk egyértelmûen fogalmaztak: nem akarják tovább
beengedni a badacsonyörsieket a régi strandra. (Mindezt
annak ellenére, hogy egy máig érvényben lévõ megállapodás
bizonyos feltételek megléte vagy éppen hiánya kapcsán a volt
kemping fürdõjének használatára feljogosítja az örsieket.) A
tárgyalás során odáig jutottak a felek, hogy a helyiek jelképe-
sen vegyék át az új fürdõhelyet, amire Veszprém megye
önkormányzata majd ad forrást és akkor az idei szezonban
még  beengedik az örsieket arra a területre. (Amelyen
egyébként még egyetlen kapavágás sem történt a leendõ
apartman-házak helyén.) Villámgyorsan megérkezett a
fõvárosból a megállapodás-tervezet, amely köszönõ viszony-
ban sem volt az elõzõ szóbeli egyezkedéssel. Olyan elemeket
tartalmazott, amik miatt nem is fogadhatta el sem a város
önkormányzata, sem az érdekvédelmi egyesület.

Következõ lépésben Lasztovicza Jenõ parlamenti
képviselõ és megyei közgyûlési elnök tárgyalt Krisztin N.
László badacsonytomaji polgármesterrel, a tulajdonos cég és
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park vezetõivel, valamint az
érintett nádas minõsítését végzõ szakemberekkel. Mindezek
nyomán született egy olyan megállapodás, melynek nem

képezte részét az új fürdõhely átvétele, csak az, hogy erre a
szezonra beengedik a fürdõzõket, illetve Lasztovicza Jenõ
bevonásával folytatódjanak a tárgyalások az új fürdõhely
kialakításával kapcsolatban. Ezt így ebben a formában akár
el is tudták volna fogadni a helyiek, csakhogy a cégnek
megküldött ajánlat fogadása nyomán kiderült, hogy ott már
nem így emlékeztek az elõzõ megbeszélésekre. Beleírtak egy
újabb pontot, ami az új fürdõhely átvételérõl szólt. Ezt vi-
szont megint csak nem lehetett elfogadni.      

Amilyen az adjisten… A BÖÉE támadásba lendült.
Június 27-én az egyesület mintegy harminc tagja demon-

strált „Adják vissza a Balatonunkat” jelszavakkal a Parlament
épülete elõtt, majd ugyanez a csapat a BÖÉE által megfogal-
mazott petíciót juttatott el Navracsics Tibor miniszterelnök-
helyettesnek, kérve segítségét az ügy jogi tisztázásához.
(Válasz jelen sorok írásáig nem érkezett.). Július 2-án félpá-
lyás útlezárást szerveztek az örsiek a strandnál. Több sajtós
mellett a TV2 stábja is ott volt és forgatott, de azóta sem
adták le a felvett anyagot. (lásd mint a fent a sajtóval kapcso-
latos megjegyzést) Mindesetre nagy szimpátiát mutattak az
arra utazók, bíztatták a tüntetõket.

Aznap este 18 órakor rendkívüli közgyûlést hívott össze a
BÖÉE vezetõsége. Ezen a tagság megbízta dr. Gáli Mihály
helyi ügyvédet, aki azóta szerzõdésszegés címén keresetet
nyújtott be a 2009-es megállapodásban (ez alapján
ragaszkodnak jogaikhoz az örsiek) foglalt teljesítések
megszegése miatt. Valamint a tagság megszavazta, hogy az
ügyvéd járjon el a Veszprém megyei önkormányzatnál és a
részvények évekkel ezelõtti adásvételi szerzõdését vizsgálja
meg. Megszavazták a résztvevõk, hogy Budai Gyula kor-
mánybiztosnak is juttassa el a vezetõség a „témát”, valamint
egy nagy, Balatont körülölelõ akciót szervezzen a hasonló
cipõben járó településekkel összefogva. 

Idõközben éppen a fentebb említett 2009-es megállapodás
szellemében az ügyben kijelölt ábrahámhegyi körjegyzõség
(birtokvédelem címén) helyt adott strandhoz jutási kérelem-
nek. Határozatban kötelezték az SCD-t (Villa Park Kft.-t),
hogy nyissa ki a kaput a határozat kézhezvételétõl számított
három napon belül. A cég ezt nem tette meg és ezért július
6-án végrehajtási határozat született. Ennek megfelelõen jú-

lius 7-én a BÖÉE hatósági és egyéb tanukkal, jegyzõkönyv-
vel kísérve levágta a lakatot a kapuról. (A megyei napilap fény-
képes tudósítást közölt az eseményrõl.) Másnapra új lakatot
rakattak fel a tulajdonosok, amit már rendõrségi részvétellel
távolítottak el a helyiek vezetõi. (Némi pontatlanságokkal, de
a Népszabadság is terjedelmes cikkben foglakozott Badacsony-
örssel, de mint eddig mindenki, üresen hagyta az állásfog-
lalás helyét…) Azóta különben újabb lakatcsere nem történt
- ez a július 12-ei állapot. A kapu nyitva van, és lehet fürdeni.  

Hogy meddig, ki tudja, mert a Villa Park Kft. idõközben
bérleti szerzõdést kötött a területre, március 1-jétõl - az elter-
jedt hírek szerint visszamenõlegesen. (Ugyanis errõl egy szó
sem esett az eddigi tárgyalásokon. Hoppá, itt ki kit néz balek-
nak?) Erre hivatkozva az ábrahámhegyi birtokvédelmi hatá-
rozatot a hírek szerint megtámadták a bíróságon. Ha az ör-
sieknek szerencséjük van, akkor a nyarat „kihúzzák”, hiszen
ítélkezési szünet van augusztus 19-ig. Ha nincs szerencséjük,
akkor a bíróság akár jogellenesnek is találhatja a birtokvédel-
met, és akkor eddig tartott a jó világ... Itt tart a történetünk.
Meg ott, hogy az egyesület július elsõ felében elõbb mobil-
vécét hozatott a saját pénzén, majd megszervezte a hul-
ladékelszállítást az önkormányzattal együttmûködve, kijavít-
tatta a tavaly lezárt szociális blokkot, többen részt vettek július
10-11-én az épület rendbetételén, kitakarításán. Már csak a
beléptetés megszervezése van hátra. Az ottaniakon semmi
nem múlik, õk ott szeretnének fürödni a Balatonban.  

Epilógus. Azt állítja az SCD, hogy 200 millió forintot ér az
általa a badacsonyörsieknek ajándékba adott 3000 négyzet-
méteres telek! A BÖÉE igen  szívesen venné, ha egy hivatá-
sos értékbecslõ társadalmi munkában - hiszen a civil egye-
sületnek erre nincs pénze - megsaccolná, hogy ez a feltöl-
tetlen, gondozatlan terület két három-négy méteres nádas
nyiladékkal a víz felé valójában mennyit ér? Annak megál-
lapításához, hogy a konténeres szociális doboz, és az az egy-
szerû kerítés hol ér húsz milliót, semmiféle szakértõ nem szük-
séges. Az viszont, hogy a területtulajdonos kérésére az önkor-
mányzat által módosított beépítési bõvített lehetõség mit ér fo-
rintálisan, csak akkor derülne ki, ha a helyi képviselõk a vissza-
módosításról döntenének, hálából az eddigiekért… 

AA  BBÖÖÉÉEE  vveezzeettéésséénneekk  nneevvéébbeenn::  SSiimmoonnnnéé  VViissii  EErrzzsséébbeett

Befejez(het)etlen örsi történet

Egy település fejlõdésének egyik legfontosabb feltétele a
településimázs építés sikere. Az alábbi esetek alapkérdé-
seket vetnek fel.

- Könyv jelent meg a Badacsony címmel 2010-ben. Kiadó:
Badacsonytördemic Községért Alapítvány, Badacsonytör-
demic-Lábdihegy. Felelõs kiadó: Vollmuth Péter, polgármes-
ter. Tartalom: zömében a Badacsony nyugati oldala (Törde-
mic-Lábdihegy), a Badacsony közepe csak itt-ott, Bada-
csonytomaj alig, Örs egyáltalán nem látható, nem olvasható.
A Badacsony egésze megérdemelte volna az átfogó kezelést.
Egy ilyen kiadvány készítésénél hol volt Badacsonytomaj Ön-
kormányzata? Szakmailag, pénzügyileg, együttmûködésileg?

- Megnyitás elõtt áll a régió elsõ wellness minõségû szál-
lodája, a Bonvino. A településnek a Balaton mellett a
borkultúra lehet a legnagyobb vonzereje és megélhetési for-
rása. A badacsonyi borok megismertetéséhez hatékony mar-
keting eszköz egy vinotékával is ellátott, üzleti- és kulturális
rendezvényprogramokat szervezõ wellness szálló. Egy ilyen
szálloda a borutak, a borpincék látogatottságát is számot-
tevõen javíthatja. Érthetetlen, miért nem vesz részt a szálló
marketingkampányában a helyi városvezetés?

- Örömmel és egyidejûleg nagyfokú irigységgel is nézzük
az MTV1 Balatoni Nyár c. mûsorának több héten keresztül
folyó közvetítését. A mûsorokban interjúalanyként megje-

lennek a Balaton környéki és az ország fontosabb települé-
seinek vezetõi, politikusok, mûvészek, üzletemberek, amely
program felér egy ingyenes, mégis igen hatékony  település-
marketinggel. Siófok után miért egy apró balatoni település-
rõl, Révfülöprõl közvetítik ezt a mûsort? Miért nem
Badacsony látja el ezt a vendéglátói szerepet? 

- Június végén Badacsonyban járt egy befolyásos magyar
származású amerikai politikus, George Pataki, New York
állam korábbi kormányzója, aki üzleti partnereivel felvállal-
ta a magyar borok, beleértve a badacsonyi borok népsze-
rûsítését az USA-ban. Miért nem láttuk a Badacsonytomaji
Önkormányzat képviselõit? FFllaammiiss  MMiihháállyy

Hol van a település-marketing?

Frontális támadás
A badacsonytomaji városvezetés több ütemben frontális
támadást indított a TETT Közéleti Fórum Egyesület ellen. 

Ennek keretében a testületi és bizottsági üléseken a hosszú
évek óta 3 percben engedélyezett lakossági hozzászólások
jogát rendeletben törölték el. Összesen 1 oldalban, azon
belül cikkenként max. 2000 karakterben (azaz néhány mon-
datban) korlátozták a civil egyesületi írásokat a Badacsony
újságban. Úgy tûnik, ez a korlátozás a gyakorlatban csak a
TETT Fórumra vonatkozik. A jegyzõ a minap a lap
szerkesztõjével folytatott eszmecserén a korlátozást a fizetett
publikációinkra is kiterjeszteni igyekezett. A fizetett publiká-
ciók betiltásának nem túl eredeti ötlete azonban csak és
kizárólag a TETT Fórumra vonatkozik, hiszen más
szervezetek és egyesületek oldalszám közölhetik ingyenes és
fizetõs írásaikat. Itt egyértelmûen politikai indíttatású disz-
kriminációról van tehát szó, amelynek célja a polgármester és
a Képviselõ-testület több százmilliós kárt okozó, a várost
hosszútávon eladósító, a közvagyont elkótyavetélõ, a lakossá-
got kilátástalan helyzetbe sodró, a fiatalokat elüldözõ lelkiis-
meretlen és dilettáns tevékenységének elkendõzése.

Június 11-én a badacsonyörsi strand napirendi pontjáról
zárt ülés elrendelése ürügyén kizavarták a lakosság kép-
viselõit. Igaz is, mi közük ahhoz, hogy végleg elzárják-e
elõlük a Balatont? Az SzMSz szerint az elõterjesztéshez
csatolandó írásbeli javaslatainkat pedig a bizottsági és
testületi tagok hónapokon át tüntetõleg vagy el sem olvasták,
vagy figyelmen kívül hagyták, illetve mindkettõ. Eredmény:
aznap lakat került a strandra

Amellett, hogy jegyzõnknek hivatalból ismernie kellene az
Önkormányzati törvény 12. § (4) bekezdését a zárt ülés
elrendelésének lehetõségeirõl, elvárható lenne képviselõink-
tõl legalább az Alkotmány egyszeri elolvasása és az Önkor-

mányzati, valamint Közbeszerzési Törvény ismerete is. A
törvénysértések tényének megállapítását a felügyelõ hatóság-
ra ill. az Alkotmánybíróságra bízzuk. Bennünket a hatalmi
arrogancia emberi vonatkozásai jobban érdekelnek.

Mirõl is van szó? Meddig kívánnak ezzel elmenni? A köz-
vagyon kiárusítását, a település lepusztulását, 25 évre szóló
eladósítását meddig tudják a szõnyeg alá söpörni? A frontális
ütközés vesztesei ugyanis nem a TETT Fórum tagjai
lesznek, hanem az egyéni és csoportérdekek képviselõi, azok,
akik politikai lehetõségeiket anyagi haszonra kívánják vál-
tani. Ezek pedig nem mi vagyunk. Ha másképp nem tudják
a kritikát elfojtani, határt szabnak valamennyi lakossági
véleménynek. Ezzel kiöntik a fürdõvizet a gyerekkel együtt.
Ebbe a játékba beszállt az új jegyzõ és a teljes képviselõ-
testület, az együttmûködés szikrányi készsége nélkül! Kilenc
hónapos munkásságuk alátámasztására a TETT Fórum egy
gyûjteményt készít és készül közzétenni a városvezetés
kilenc hónapos áldatlan tevékenységérõl.

Mostanság Tomajon az egyéni, a személyes érdekek el-
sõbbsége nem csak általános legitimitást élvez az életvezetési
tényezõk között, de hovatovább élhetetlen alaknak érzi
magát, aki nem vallja büszkén az egyéni érdekek elsõbbségét
olyan „ködös, megfoghatatlan és kompromittálódott” fogal-
makkal szemben, mint amilyen a közösségi érdek. Így kerül-
nek pályázat és versenyeztetés nélkül önkormányzati
munkák és pénzek magánzsebekbe.

Az igazi vesztes azonban maga a település és annak teljes
lakossága. Továbbá azok az eszmék és elvek, amit a fejlett
világ a zászlajára tûzött, s amelyet a TETT Fórum
tevékenysége céljaként magának vall. Nézzük csak a TETT
Fórum bírósági bejegyzését:

„Célja: Az egyesület tevékenységével a „Természeti kör-

nyezet, az Erkölcs, a Tehetség és a Tudás” figyelembe véte-
lével Badacsonytomaj városának és lakóinak érdekvédelmét,
anyagi és kulturális felemelkedését elõsegítse. Politikai pár-
toktól független szervezetként Badacsonytomaj várospoli-
tikai életének egyik meghatározójává váljon. Síkra száll a
város közéleti tisztaságáért. Segíti az Önkormányzatot a
döntések elõkészítésében, ellenõrzi és véleményezi azok
végrehajtását. Tevékenységét a lakossági vélemények össze-
gyûjtésével, a civil szervezetekkel közösen végzi.”

Ha fentieket összevetjük, mindenkinek rá kell jönnie,
hogy a városvezetés frontális támadása végül nem a TETT
Fórum tagjait, még csak nem is csupán a választók közel
felét, akik a Fórumra szavaztak, hanem mindazokat a helyi
polgárokat és nyaralótulajdonosokat találja el és sérti, akik a
Fórum eszmeiségével és szándékaival egyetértenek, akiknek
a város jövõje fontos. 

Hiszünk abban, hogy ez magasztosabb, mint egyesek zse-
bének degeszre tömésének szándéka. Akik mindvégig
velünk voltak, azokkal erõsek vagyunk. Akik azóta csatlakoz-
tak, azokkal még erõsebbek. Legerõsebbek mégis azok
nélkül vagyunk, akik saját egyéni céljaik elérését a jelenlegi
hatalomban látták biztosítva és távoztak közülünk.  Az „el-
szabadult hajóágyúk” miatt nem morzsolunk el könnyeket.

Ezért hiszünk abban, hogy megakadályozhatjuk a tör-
vénytelen, demokrácia-ellenes tevékenységet. Azért hiszünk,
mert tevékenységünk önzetlen. Azért hiszünk, mert a TETT
célja a város és polgárai anyagi és kulturális felemelkedéséért,
a közélet tisztaságáért, utódainkért folytatott munkálkodás,
amelyben támaszkodik mindazon polgárokra, akik ezekkel
az elvekkel és célokkal egyetértenek. És ez már nyilván-
valóan a többség. 

KKLL



Szent Anna napi búcsú

AAuugguusszzttuuss  1199..  BBaaddaaccssoonnyy::  LLáánnyyii  AAnnttaall  EEmmlléékküünnnneepp  
18.00 óra - Tábori szentmise az I. és II. világháborúban

elhunyt pilóták emlékére - Földi István esperes, plébános,

tábori lelkész

18.40 óra - Koszorúzás a Lányi Antal Emléktáblánál

BBaaddaaccssoonnyyii  FFéénnyyvvaarráázzss
20.00 órától - Vitorlások kivonulása

20.30-21.30 - Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola Fúvós-

zenekarának mûsora

21.30 - Krisztin N. László polgármester köszöntõje

22.00-22.30 - Tûzijáték

22.30-23.00 - Vitorlások bevonulása

AAuugguusszzttuuss  2200..  BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj::  SSzzeenntt  IIssttvváánn  ÜÜnnnneepp
17.00 óra - Ünnepi szentmise a Szent Imre Római Kato-

likus Templomban

18.00 óra - Krisztin N. László polgármester köszöntõje 

Ünnepi mûsor a Himfy Irodalmi Kör közremûködésével

Kenyérszentelés

19.00 óra - Dévai Nagy Kamilla és tanítványainak mûsora

Programajánló

Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 

A Szent Anna napi búcsút ebben az évben július 23-án
szombaton 16 órakor tartjuk  Badacsonyban a Szent

Anna kápolnában. Mindenkit szeretettel várunk !   
HHoorrvváátthh  ccssaalláádd

Megnyílt Deák Ferencné Balogh Andrea Fény-képek
címû fotókiállítása június 30-án a mûvelõdési házban,
egyúttal lezárult a Kávéházi Estek rendezvénysorozata.
Andrea harmadik, - Udvardi Erzsébet festõmûvész által
rendezett - tárlatán bemutatott több mint húsz kép tu-
lajdonképpen kivételes pillanatokban, kivételes érzék-
kel megfogalmazott fényjáték a késõ téli Balatonról.

A mûvészet varázs, mely átalakít - a porszembõl köny-
nyet nem, de a mosolyból ragyogást igen - nekem legaláb-
bis Andrea képei ezt mesélik - mondta Tóth Mariann
bevezetõjében. Andrea valóban varázsló, nagyon csendes,
szerény, mindig a háttérben maradó, soha nem szereplõ
ember, de mélyen ülõ szemei, mély érzésekrõl árulkod-
nak. Ezek a mély érzések irányítják az õ figyelmét, ame-
lyekkel olyan szépségeket vesz észre, amely csak a kivéte-
leseknek jut osztályrészül. Andrea mindenben a har-
móniát keresi ezért is fotózza a természetet, ahol a leg-
nagyobb harmóniát találja.

Megdöbbentem a képek láttán - mondta dr. Sáry Gyula
nyugalmazott fõorvos, mûvészeti író nyitóbeszédében -
nem gondoltam, hogy fotómasinával ilyen hatásokat le-
hessen elérni. Ezek tulajdonképpen nem is téli képek,
annyira megfogták a tél valóságát. Ezt a képsort a fény-
képezés magas mûvészetének tartom és nem úgy fogom

fel, mint amatõr munkákat. Maximalista vagyok, az álta-
lam megnyitott kiállításokon nagyon ritkán mondtam
csak azt, hogy mûvészi.

A megnyitó ünnepségre zsúfolásig megtelt a mûvelõ-
dési ház kiállító terme, sokan köszöntötték virággal a Ba-
kony Fotóklub tagját. A "Kávéházi Estek" évadzáró ren-
dezvényén közremûködött Schmidt János klarinétmûvész
és a Fúvós Quaertett. A Himfy Irodalmi kör tagjai által
elõadott versek Andrea képeinek hangulatát árasztották,
mind tartalmukban, mind elõadásmódjukban.              KKyy

Kristálysíkok harmóniája
A Magyar Bor Akadémia tagjai közé választotta Borbély
Tamás badacsonyi borászt. A szakmai elitet tömörítõ
szervezet legfiatalabb tagjaként a legjobb kutatók, ter-
melõk, a szõlészet-borászat minden területén tevékeny-
kedõ szakemberek között képviseli településünket,
borvidékünket.

Borbély Tamás kérdésünkre elmondta, hogy megtisz-
teltetésnek tartja a címet, amelyért folyamatos, kimagasló
teljesítményt kell nyújtani, amelyért a Borbély Családi
Pincészet évek óta mindent megtesz. Az utóbbi hónapok-
ban is több sikert arattak boraik a különbözõ bor-
versenyeken.  A 12. VinAgora Nemzetközi Borversenyen
Aranyérem díjazásban részesült Badacsonyi Olaszrizling
Jégboruk, a 2009-es évjáratból, egyben kiérdemelte az
Olaszrizling fajta gyõztes különdíjat és a Média zsûri
különdíját. Magyarország legnagyobb és egyetlen akkre-
ditált nemzetközi borversenyét, a Közép-Európa bor-
iránytûjének tartott 12. VinAgora Nemzetközi Borver-
senyt június 16-19. között, Pécsett rendezte meg a Ma-
gyar Szõlõ- és Borkultúra Nonprofit Kft. A rangos vetél-
kedésre 501 borminta érkezett Magyarországgal együtt 19
országból. A XXXII. Országos Borversenyen Badacso-
nyi Olaszrizling késõi szüretelésû 2008-as boruk Ezüst
érem díjazásban részesült. Veszprém vármegye Bora vá-
lasztáson a Természetes édes borkülönlegességek kategó-
riájában a Badacsonyi Olaszrizling késõi szüretelésû
2008-as borukat választotta a zsûri Veszprém Vármegye
Borának. 

A borágazat számára az EU-s csatlakozás óriási ki-
hívást jelent, - teszi hozzá Borbély Tamás - ennek meg-
felelni csak a különleges, kiemelkedõ helyi borok termelé-
sével lehet, ehhez pedig meg kell õrizni még meglévõ
szõlõterületeinket.  KKyy

A legjobbak között

Fotó: Kalmár

Fotó: Borbély


