
Az Augusztus 20-i ünnepség Földi István plébános ce-
lebrálásával zajló szentmisével vette kezdetét a Szent
Imre Római Katolikus templomban, majd annak
előterében folytatódott az új kenyér és bor megáldásával.

Minden Szent István ünnepen osztozunk egy nemzet
örömében és hálaadásában, ami Szent István szemé-
lyében Isten ajándéka egy egész nemzetnek – mondta
beszédében István atya. 

Kiemelte államalapítónk erényeit, akaratának máig su-
gárzó erejét, elemezte életútját és életművét, majd így
folytatta: Szent István királyra büszkén nézünk fel a mai
napon, de valóban büszkék vagyunk-e örökségére? Há-
nyan és hányszor próbáltak meg bennünket „lebeszélni”
erről a jó értelemben vett büszkeségről? Van mit tanulni
elődeinktől – nemcsak az öntudat terén -, hisz jövője
akkor lesz nemzetünknek, ha mi is a hit sziklájára épít-
kezünk. Hittel és szeretettel követjük Szent István tanítá-
sait, még akkor is, ha ez a szeretet sokszor határozottsá-
got, keménységet kíván, s szembenézünk az élet mai ki-
hívásaival. A szentmise után a Szent Korona másolatát a
Tapolcai Hagyományőrzők díszkísérete a templom elé vitte.

Badacsonytomaji hagyomány, hogy Isten házában kezd-
jük az ünnepséget, - mondta az egybegyűlteket köszöntve
Tóth Mariann - mintegy köszönetet mondunk keresz-
ténységünkért, majd a templom előtt folytatjuk a megem-
lékezést, hogy Szent István tanaiból erőt merítsünk.

Hívok és bátorítok mindenkit, hogy ünnepeljen ve-
lünk, nyitott szívvel osztozzon Szent Istvánra való emlé-
kezésünk közösséget teremtő erejében – kezdte ünnepi
beszédét Krisztin N. László polgármester. Mi másért is
térünk vissza újra és újra, még ezer év után is az állama-
lapító nagy királyhoz, nemcsak azért, hogy örüljünk,
hanem azért is, hogy önbizalmat és erőt merítsünk Ma-
gyarország jövőjéhez. Tiszta szívvel összegyűlni, gondta-
lanul ünnepelni nem is olyan könnyű, hisz ünnepeinket
átalakítottuk az évtizedek során. A különböző szerveze-
tek, pártok gondosan lecsupaszítják a pirosbetűs napot,
majd ki-ki a maga ízlése, igényei és céljai szerint öltözteti
a neki megfelelő köntösbe. Évről-évre erősödik ez a jelen-
ség és valljuk be: egyre nehezebben tudunk ellenállni
ezeknek a folyamatoknak és egyre ellentmondásosabb szá-
munkra is az ünnepi készülődés. Mégis elmondhatjuk -
alakuljon bárhogy a világ - Szent István király soha el
nem halványuló alakja mindig része volt és része lesz a

magyar nyárnak. Szent István egy átmeneti történelmi
időszak-ból, egy állandó jövő felé irányította az ország
népét. Az anyafölddel és a keresztény hittel biztosította
azokat a kapaszkodókat, melyek révén a mai napig állni
tudja a magyar a történelem viharait. Neveljük gyerekein-
ket, unokáinkat a magyar föld szeretetére, tiszteletére, s
ha eljön az idő, értessük meg velük, hogy ez a föld a ma-
gyarság megmaradásának, fejlődésének egyik záloga. Ugyan-
akkor sajnos ki kell mondanunk, gazdasági bajaink mel-
lett a hit, az erkölcs, a szellemiség területén is sokan
messze kerültek az államalapító király által megjelölt
úttól, azért mert hagyják magukat befolyásolni, megté-
veszteni, elvesztették a kapaszkodóikat. Magyarország és
Európa akkor maradhat életben, ha visszatér keresztény
gyökereihez és kitör a rabló-globalizáció igájából. A hit,
remény, szeretet erejével lépjünk túl a nehézségeken, ha a
földön és az égben erősen meg tudunk kapaszkodni, ak-
kor van esélyünk arra, hogy a magyar nemzet e nehéz
időket túlélheti, minden ellenkező törekvés ellenére ez a
gyönyörű ország a mienk maradhat. Neveljük gyerme-
keinket a hit szükségességére és ha eljön az idő, értessük
meg velük, hogy a keresztény hit, a belőle fakadó erköl-
csiség és szellemi erő a magyarság megmaradásának má-
sik záloga. Neveljük gyermekeinket, unokáinkat emellett
nyelvünk szeretetére, tiszteletére, mert nyelvünk meg-
maradása, a magyar megmaradásának harmadik záloga.
Tekintsük egymást valóban embertársaknak, aki ugyan-
úgy élni, boldogulni, békében megöregedni szeretne,
ahogy mi. Fogjuk meg egymás kezét mi magyarok, vessük
meg lábunkat ezen a szent földön, hívjuk segítségül a hit
erejét és Magyarország örökké élni fog!

A köszöntő után a Tóth Mariann által összeállított
irodalmi műsort előadta: Ali Éva, Dévai Nagy Kamilla,
Krisztin N. Eszter, Szántainé Ruzsa Mariann. Felidézték
Szent István történetét a róla írt latin nyelvű zsolozsma
részleteivel, emellett Sík Sándor, Reviczky Gyula, Dzsida
Jenő, Reményik Sándor versein keresztül fohászok, áldá-
sok, tanítások és imák emlékeztettek múltunkra és köte-
lességünkre.

Földi István plébános a szózat elhangzása után megál-
dotta és megszentelte az új kenyeret, kalácsot, és bort,
melyekből mindenki részesülhetett. 

Dévai Nagy Kamilla és tanítványai Magyarok fénye cí-
mű műsorukkal folytatták a nap szellemiségét idézve.  Ky

A szabálytalansági eljárás lezárult, a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség megál-
lapításai szerint Önkormányzatunk nem vétett a
Közbeszerzési törvény (Kbt.) és egyéb szabályozások
ellen, a közbeszerzés és a kivitelezés szabályosan,
törvényesen zajlott le és zajlik le most is a VN Kft.
irányításával. Idézetek a levélbõl: 

„Az eljárás során megállapítást nyert, hogy az in-house
beszerzés a Kbt. 2/A §-ának megfelelõen létrejött…” (in-
house beszerzés= lényegében házon belüli, azaz a 100

%-os tulajdonban lévõ Nonprofit Kft. lásd: Kbt 2/A§)
„… ellenõriztem a Kft. által lefolytatott közbeszerzési

lejárás dokumentumait és megállapítottam, hogy azokat az
akkor hatályos Kbt. alapján folytatta le, abban hibát nem
találtam.”, 

„Jelen esetben közbeszerzéssel kapcsolatos a szabályta-
lansági eljárás, azonban a közbeszerzési eljárás során, vala-
mint az ellenõrzésre vonatkozó eljárásrendben Kedvezmé-
nyezett hibát nem vétett.”

A projektek állásáról részletesen a 3. oldalon.

BADACSONY
Szent István király ünnepén

Lezárult eljárás

A pilóta emlékére, aki elsőként repült át a Balaton
felett Badacsony és Fonyód között 1911-ben, augusz-
tus 13-án és 28-án tartottak megemlékezést a mólófej-
nél a települések önkormányzatai, a család és a re-
pülősök részvételével.

Az első ünnepség kezdetén Földi István esperes plé-
bános celebrált tábori szentmisét az első- és második
világháborúban elesett katonák emlékére, akik repültek,
s életüket áldozták családjukért, hazájukért.

Bár minden évben megemlékezünk az első átrepü-
lésről, - mondta köszöntőjében Krisztin N. László pol-
gármester - a 100. évforduló különös töltést ad a mai
napnak, s ennek megfelelően igyekeztünk rangot adni
az ünnepnek. „Rád büszkén néz fel a város…” idézte
egy pilótadal szövegét, hozzátéve, hogy valóban büsz-
kék vagyunk elődeinkre, hőseinkre és Lányi tette va-
lóban nagyszerű repüléstörténeti esemény volt. Szá-
munkra azonban ezen is túlmutat jelentősége, hiszen
láthatatlan történelmi köteléket szőtt településeink kö-
zött, amelyet ma is összeköt a tó, a hajózás, a remény-
beli közös jövő.   Folytatás az 5. oldalon.

Történelmi repülés
Lányi hőstettének 100. évfordulóján

Macskássy Izolda festő- és grafikusművész időszakos
tárlatát augusztus 23-án nyitotta meg dr. Ujhelyi István,
az országgyűlés alelnöke az Egry József Emlékmú-
zeumban.

A múzeumot az önkormányzat működteti 2007-től –
mondta Krisztin N. László polgármester köszöntőjében
– a fenntartás képzeletbeli perselyébe ezen időszakos
kiállítások bevétele is belekerül. Ezért is külön köszönet
a művésznőnek, hogy alkotásait elhozta Badacsonyba,
mert ezáltal az idelátogatók szellemi töltekezése még
teljesebbé válhat.

Számomra ez egy rendhagyó megnyitó – mondta dr.
Ujhelyi István beszédében – hiszen most Badacsony-
tomaj és Izolda művésznő barátjaként vagyok jelen, aki
Szeged egyik büszkesége.   Folytatás az 7. oldalon.

Jelenidő
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K Ö Z É R D E K Û
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 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 első hétfő: 14.00-16.00-ig

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

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

Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György 
Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: +36-87/471-123; hétfő,
szerda, csütörtök, péntek: 8.00-12.00 óráig; kedd: 14.00-
16.00 óráig. Sürgős 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, időpont egyeztetés: Tel.: +36-87/471-689;
Hétfő, szerda: 12-18 óráig; kedd, csütörtök, péntek: 8-
13 óráig. Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet:
Veszprém szakrendelő (Halle u.5/D)
Gyermekorvosi rendelés-tanácsadás: Dr. Sellyei Ferenc
B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: +36-87/471-282
Betegrendelés: Hétfő, szerda, péntek: 8-12-ig 

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

Védőnői szolgálat:
Helyettes védőnő: Zsifkovics Szilvia, tel.: 06-70/202-85-84
Hétfőnként babalátogatási nap 8.00-11.00
Tanácsadás: csütörtök 8.00-11.00  
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Helye: B.tomaji Általános Iskola
Családgondozó: Pordán Katalin, tel.: 06-30/7017-695
Családsegítő fogadóóra: csütörtök 13.00-14.00-ig
Gyermekjóléti fogadóóra: csütörtök 14.00-15.00-ig
Griff Gyógyszertár:
B.tomaj, Hősök tere 5. Tel.: +36-87/471-012 
Hétfő-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: Rendelő: Tapolca, Batsányi u. 44.
Dr. Vecsera Ervin +36-87/321-772, +36-30/9736-419
Rendelési idő: hétfőtől-péntekig 6.30-19.00,

szombat 8.00-10.00-ig
Tűzoltóság: Fő utca 58., +36-87/471-539
Rendőrség: +36-87/464-250; +36-87/412-322
Pintér György körzeti megbízott: +36-30/5710-944
Polgárőrség: (Arany György ügyvezető elnök) 
Tel.: +36-30/2717-552
Badacsonytomaj VN KFT.: 8258 B.tomaj  Fő u.27.
Tel:87/571-048, Fax: 87/571-057;
e-mail: telepulesuzbtomaj@t-online.hu
Fogadó óra: hétfő, 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: IX. 30-ig H-P 9.00-17.00, Szo-V 9.00-15.00

X. 1-től H-P 9.00-15.00, Szo-V zárva
Városi Könyvtár: Nyitva: H, Sze, P 10.00-18.00, Szo: 9.00-
13.00, ebédszünet: 12.30-13.00
Városi Közösségi Ház, Badacsonytomaj, Fő 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, Hétfő: Szünnap
Az intézmény nyitva tartása programfüggő.
Egry József Emlékmúzeum nyitva tartása: 
Elő és utószezonban (júl. 10-ig; valamint aug. 23-tól okt.
2-ig) hétfő és vasárnap kivételével 10 órától 18 óráig. 
Csoportok látogatását kérjük bejelenteni: 87/431-044
Szegedy Róza Irodalmi Emlékmúzeum nyitva tartása:
Május 3-tól október 2-ig kedd, szerda, csütörtök, péntek,
szombat 10.00-től 18.00 óráig, Vasárnap és hétfőn zárva.
Csoportok látogatását kérjük bejelenteni: 87/701-906.
Tájház: zárva.

Badacsonytomaj Város lapja. 
Honlap: www.badacsonytomaj.hu

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

Felelős szerkesztő: Kalmár György;
Felelős kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 

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

E-mail cím: v5studio@t-online.hu
A szerkesztőség címe: Badacsonytomaj, Fő u. 14.

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

A megjelent írások és levelek a szerzők álláspontját
tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség
véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formá-

ban közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza.

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

Az újság a település honlapján is olvasható!

BADACSONY
Helyi közéleti lap

Következő lapzárta: 2011. október 5.
A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

Kiadó földek

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 0
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 köte-
lezett 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 meg-
határozott esetek kivételével - kötelezõ!

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

A népszámlálás helyi elõkészítésérõl és az adatfelvétel vég-
rehajtásáról a települési önkormányzat jegyzõje, mint telepü-
lési népszámlálási felelõs gondoskodik. A népszámlálási
adatfelvételt a számlálóbiztosok végzik, õk állnak közvetlen
kapcsolatban az adatszolgáltatókkal. Feladatuk: az adatszol-
gáltatói csomagok eljuttatása a lakcímekre, az interjúk lebo-
nyolítása, az önkitöltõk papírkérdõíveinek összegyûjtése, a
címek pontosítása. Munkájukat 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 tartalmú
házszámtábla helyezhetõ el. A házszámtábla az épületnek az
érintett közterületen belüli sorszámát, valamint a közterület
nevét és Badacsonytomaj Város címerét tartalmazza. 

Akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendel-
keznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hi-
vatalos okmányaikon átvezettetni. Aki a helyi szabályokat meg-
szegi szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírság-
gal sújtható.  Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendeletben
foglalt kötelezettségüknek - aki még eddig nem tette meg - hala-
déktalanul tegyenek eleget. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzõ

Következõ ülés tervezett napirendje 2011. évi munka-
terv alapján (idõpont szeptember 28. szerda 9.00 óra):
- A Pénzügyi Bizottság munkájáról beszámoló
- Tájékoztató a település szociális helyzetérõl  
- Tájékoztató a település egészségügyi helyzetérõl, a meg-

elõzõ szûrõvizsgálatok szervezésérõl és tapasztalatairól. 
- Civil szervezetek tájékoztatója az elvégzett közösségi

munkáról 
- Pályázatokról tájékoztató. 
- Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett

tevékenységrõl
- A helyi közmûvelõdésrõl szóló rendelet felülvizsgálata
- Településrendezési Terv felülvizsgálata
- Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata
- Bányász strand további üzemeltetésére javaslat
- Bor-tér Kft. területvásárlási kérelme
- Tájékoztató a vízelvezetõ árkok helyzetérõl
- Dr. Scheller György kérelme belgyógyászati magánren-

delés engedélyezésére
- A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli,

valamint a hivatali munkaidõn kívül történõ engedé-
lyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendõ
díjak mértékérõl rendelettervezet.

- A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrõl ren-
delettervezet

Képviselő-testületi ülés

Az önkormányzat tulajdonában levõ  szántóföldek, amelyek
az Önkormányzat Képviselõ-testületének 135/2011. (V.25.)
számú határozata alapján meghirdetésre kerülnek mûvelési
bérletben történõ kiadásra:

A részletekrõl érdeklõdni lehet a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási és Építéshatósági Osztályán ügyfélfogadási idõben.

sorszám helyrajzi megnevezés terület
szám nagysága (m2)

1 038/13 szántó  777
2 078/1 szántó 2321
3 0138/7 szántó 632
4 0138/9 szántó 1076
5 0152/4 szántó 1/2 része 814
6 0160/2 szántó 2/24 része 3462
7 0160/3 szántó 9/12 része 4559
8 0160/32 szántó 2491
9 0160/37 szántó 1976
10 0160/43 szántó 6078
11 0160/44 szántó 334
12 0160/45 szántó 1924
13 0160/46 szántó 104
14 0160/47 szántó 2/4 része 1083
15 0160/49 szántó 4369
16 0160/50 szántó 248
17 0163/30 szántó 570
18 0163/31 szántó 815
19 0163/34 szántó 822
20 0163/45 szántó 182
21 0163/46 szántó 215
22 0163/47 szántó 164
23 0163/50 szántó 201
24 0163/51 szántó és gyep 3450
25 0163/54 szántó 127
26 0163/56 szántó 181
27 016/58 szántó 500
28 0163/65 szántó 807
29 0163/72 szántó 1632
30 0163/79 szántó 1195
31 0163/85 szántó 1206
32 0163/88 szántó 1878
33 0163/102 szántó 4094
34 0163/103 szántó 355
35 0163/104 szántó 344
36 0163/105 szántó 377
37 0163/111 szántó 390
38 0163/112 szántó 271
39 0214/1 szántó 2/10 része 1007
40 0214/3 szántó 20/24 része 1540
41 0214/50 szántó 1147
42 0214/53 szántó és árok 1424
43 0256/2 szántó 3666
44 0268/1 szántó 6142
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Európai Uniós
Pályázati Tájékoztató

Folyamatban lévõ projektek: 
Rekultiváció a Szénégetõ dûlõn KDOP-2009-4-1-1/B-09-
2010-0002

A szabálytalansági eljárás lezárult, a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség megállapításai szerint Ön-
kormányzatunk nem vétett a Közbeszerzési törvény (Kbt.) és
egyéb szabályozások ellen, a közbeszerzés és a kivitelezés
szabályosan, törvényesen zajlott le és zajlik le most is a VN Kft.
irányításával. Idézetek a levélbõl: 

„Az eljárás során megállapítást nyert, hogy az in-house beszerzés
a Kbt. 2/A §-ának megfelelõen létrejött…” (in-house beszer-
zés=lényegében házon belüli, azaz a 100 %-os tulajdonban
lévõ Nonprofit Kft. lásd: Kbt 2/A§)

„… ellenõriztem a Kft. által lefolytatott közbeszerzési lejárás
dokumentumait és megállapítottam, hogy azokat az akkor hatályos
Kbt. alapján folytatta le, abban hibát nem találtam.”, 

„Jelen esetben közbeszerzéssel kapcsolatos a szabálytalansági
eljárás, azonban a közbeszerzési eljárás során, valamint az
ellenõrzésre vonatkozó eljárásrendben Kedvezményezett hibát nem
vétett.”

A kivitelezés már túlhaladta az 50 %-os készültségi fokát.
A sajtótájékoztató a munkaterületen lezajlott, ahol a jelen-

lévõk megismerhették a folyamatban lévõ kivitelezést! 

Kilátó építése a hegyen KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0013
Már részelemei állnak a kilátónak, továbbra is folyik a

kivitelezés. Türelmüket kérjük, illetve kérjük Önöket, hogy
megfelelõ körültekintéssel közelítsék meg az építkezést! Sze-
retnénk felhívni a figyelmüket, hogy október végén nagysza-
bású rendezvény keretében adjuk át az új építményt! 

Elszámolásban lévő projektek:
Szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.2./A-2008-0171

Az elszámolás tart még, változást jelentettünk be. 

Interaktív táblák beszerzése TIOP-1.1.1/07/1-2008-0543
Az eszközök üzembe helyezése, átadása megtörtént augusz-

tus végén. A zárás és az elszámolás folyamatban van. 

Lezárult, kifizetett projektek:
Iskola felújítás KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0007,
Városháza építése KDOP-3.1.1/C-2008-0017,
Laptop Program az iskolában TIOP-1.1.1-09/1-2010-0171

Kifizetési kérelmeinket elfogadták, az igényelt összegeket
kifizették. A projektek céljai teljes mértékben megvalósultak,
elindult a fenntartási idõszak mind a három proejtk esetében.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata (Fõ u. 14.)
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
www.badacsonytomaj.hu  / pályázatok
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A helyi rendeletek előkészítésében
való társadalmi részvételről…

Az Országgyûlés a jogszabályok elõkészítésében való tár-
sadalmi részvételrõl megalkotta a 2010. évi CXXXI. törvényt.
A fenti jogszabály a helyi önkormányzatok által kibocsátott
rendeletek tekintetében, tiszteletben tartva az önkormányza-
tok autonómiáját, nem rendelkezik az elõkészítésben való tár-
sadalmi részvétel szabályairól, ezért a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvényt a 103/B. §-al kibõvíti, mely
szerint a helyi önkormányzatoknak rendeletben kell szabályoz-
niuk a helyi jogszabályok elõkészítése során alkalmazandó tár-
sadalmi részvétel szabályait. A rendelkezés - tekintettel arra,
hogy a helyi önkormányzatoknak megfelelõ idõ álljon ren-
delkezésükre a rendelet megalkotására - csak 2011. július 1-jén
lép hatályba. A fentiekre tekintettel Badacsonytomaj Városá-
nak képviselõ - testülete a 2011. június 29-i ülésén elfogadta a
31/2011.(VI.30.) önkormányzati rendeletét, mely részletesen
szabályozza a helyi rendeletek elõkészítésében való társadalmi
részvételt. 

Az elfogadott önkormányzati rendelet célja, hogy a telepü-
lésen élõk számára széles körben biztosítsa az önkormányzat
tervezett intézkedéseinek megismerését. A véleményezési ha-
táridõn belül az érintettek véleményét az önkormányzat szé-
lesebb körben tudja vizsgálni, illetve figyelembe venni. A fen-
tiek alapján a helyi szabályok így a helyben szokásos társadal-
mi viszonyokat jobban tükrözõ tartalomban készülhetnek el. 

2011. szeptember 1. napjával a település hivatalos honlap-
ján - a www.badacsonytomaj.hu „Fórum” rovatában az ösz-
szes tervezett önkormányzati rendelet véleményezhetõ lesz az
elfogadott rendelet alapján, kivéve a rendelet 2.§ (3) bekezdé-
sében foglaltakat, így a költségvetést és annak módosítását, a
zárszámadást, valamint a helyi adórendeleteket és azok mó-
dosításait.

Az egyeztetésnek másik formája a közvetlen egyeztetés. A
rendelet 10.§-a szerint a rendelettervezeteket írásban a követ-
kezõ társadalmi szervezeteknek kell megküldeni: Badacsonyi
CÉH Turisztikai Egyesület, Badacsonyörsi Érdekvédelmi
Egyesület, Badacsony Hegyközség, Fidesz helyi szervezete,
Kolping Család szervezete, Nõk a Balatonért Egyesület,

Nyugdíjas Egyesület, Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj,
T.E.T.T Fórum

A véleményeztetési eljárásban összegyûjtött vélemények a
helyi jogszabályok megalkotásakor a képviselõ-testület elé
kerülnek. A fentiek miatt célszerû a demokrácia és a társadal-
mi konzultáció ezen új lehetõségével minél szélesebb körben
élni.

A közérdekű önkéntes
tevékenységről…

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény aktív korúak ellátásáról (rendszeres szociális
segély és bérpótló juttatás) szóló rendelkezései 2011. január 1-
tõl alapjaiban módosultak. A törvény 25.§ (4) bekezdés b)
pontja alapján a bérpótló juttatásra való jogosultságot évente
felül kell vizsgálni. 2011. december 31-e után csak annak a
személynek lesz folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felül-
vizsgálatát megelõzõ egy évben legalább 30 nap munkavi-
szonyt tud igazolni vagy úgy, hogy közfoglalkoztatásban vesz
részt vagy pedig az elsõdleges munkaerõpiacon helyezkedik
el. A jogszabály szerint 36.§ (3) bekezdésének megfelelõen a
30 napba be kell számítani az egyszerûsített foglalkoztatást és
a háztartási munkát, valamint a munkaerõpiaci programban,
vagy 6 hónapot meghaladó idõtartamú képzésben történõ rész-
vétel vizsgált idõszakra esõ idõtartamát is. Amennyiben a jogo-
sult ezeknek a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számá-
ra nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát fela-
jánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon sem tudja
teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített köz-
érdekû önkéntes tevékenység idõtartamot is figyelembe kell
venni. A teljesített közérdekû önkéntes tevékenységért anyagi
ellentételezés az önkéntes számára nem jár. Az önkéntessel
ettõl függetlenül írásbeli szerzõdést kell kötni, és a munkál-
tatónak az alapvetõ munkavédelmi szerelést biztosítania kell. 

Közérdekû önkéntes tevékenységet Badacsonytomaj Város
Polgármesteri Hivatalánál, a Napközi Otthonos Óvodában,
Általános Iskolában valamint a Városi Mûvelõdési Központ-
nál lehet teljesíteni. Az önkormányzat a közérdekû önkéntes
tevékenységrõl szóló rendeletét 2011. augusztus 31-i ülésén
fogadta el. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzõ

A Magyar Nemzeti Bank anyagilag is támogatja, hogy a
kiskereskedõk megbízhatóbb bankjegyellenõrzést lehetõvé
tevõ, modern UV-A/C-készüléket vásároljanak.

A jegybank a pályázat során az UV-A/C-készülékek nettó
kiskereskedelmi árának 60%-ával (de készülékenként legfel-
jebb 20 ezer forinttal) támogatja a programban résztvevõ
kiskereskedõket. A programban résztvevõ kiskereskedõk már
a vásárláskor az MNB-támogatással csökkentett áron juthat-
nak UV-A/C készülékhez.

Kik jogosultak az MNB-támogatásra?
Az MNB-támogatásra a kiskereskedelmi tevékenységet

végzõ, üzletet üzemeltetõ kereskedõ jogosult, amennyiben:
• mûködését 2011. január 1-jét megelõzõen kezdte meg,
• gazdasági társaság és egyéni cég esetén a legutolsó lezárt

üzleti évére vonatkozó beszámolóját elektronikus úton nyil-
vánosságra hozta, illetve egyéni vállalkozó esetén a 2010. évre
vonatkozó vállalkozói személyi jövedelemadó bevallási
kötelezettségének eleget tett,

• üzletének vagy üzleteinek átlagos alapterülete nem ha-
ladja meg a 400 m2-t,

• üzletenkénti éves árbevétele meghaladja az 5 millió
forintot, illetve 2010-ben alakult gazdasági tár-
saság és egyéni cég vagy a tevékenységét 2010-
ben megkezdõ egyéni vállalkozó esetén a 2,5
millió forintot.

Hogyan juthat a kiskereskedõ az MNB-támo-
gatáshoz?

1. A pályázati anyag beszerzése:
• Letöltés az MNB honlapjáról vagy
• Igénylés SMS-ben
Nevét és levelezési adatait küldje el SMS-ben

a +36-30-996-3794-os telefonszámra, a pályáza-
ti dokumentációt postai úton juttatjuk el az
SMS-ben megadott névre és címre vagy

• Igénylés bármely Forgalmazó partnertõl az

UV-A/C-programban résztvevõ forgalmazó partnereinknél
megtalálható a teljes pályázati dokumentáció.

2. A Pályázat elkészítése, elõírt dokumentumok csatolása.
3. A pályázat beküldése (postai úton vagy személyesen) az

MNB-hez.
4. Az MNB elbírálja a jogosultságot.
5. Az MNB-támogatásra jogosult kiskereskedõk részére az

MNB postai úton eljuttatja a kupon(oka)t és az információs
anyagokat.

6. A kiskereskedõ kiválaszt az MNB TERMÉKLISTÁ-
járól egy UV-A/Ckészülék típust, valamint egy értékesítési
pontot, ahol az MNB-támogatással csökkentett áron
megvásárolja az általa kiválasztott UV-A/C-készüléket.

A plakáton található információk a legfontosabb
feltételeket tartalmazzák, a részletes információkat kérjük,
keresse az MNB honlapján vagy igényelje SMS-ben, illetve
kérje bármely forgalmazó partnerünktõl.

További információ: uv.ac.program@mnb.hu 
Telefon: 421-3373 • Fax: 421-3391 • SMS: 06-30-996-3794

http://www.mnb.hu/Bankjegy_es_erme/UV-AC/informaciok-
uv-ac-keszlek-vasarloknak

Fontos információk a Jegyzőtől

Világítsunk rá a lényegre!
Nagyobb biztonság a pénztárakban
a hamis bankjegyek ellen - most támogatott áron!

Fotó: Kalmár
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Osztálytalálkozó
Óriásparadicsomok

Badacsonyban Györ-Katona Dezsőné kertjében 75-
85 dkg-os paradicsomok teremnek a rossz időjárás
ellenére. Rendszeres öntözéssel és gondozással
érhető el a jó eredmény

Szent Anna napi búcsú

Köszönetet szeretnék mondani minden résztvevő-
nek, adakozónak és segítő kéznek. Először próbál-
tam magam megszervezni a régi, ünnepi hagyo-
mányt. Szerencsére sok segítséget kaptam, finom
süteményeket, italokat hoztak a segítő, adakozó ke-
zek. Az időjárás is kedvezően alakult,
így méltósággal emlékezhettünk.
Mindenkinek köszönöm:    özvegy Horváth Zoltánné

55 éves általános iskolai osztálytalálkozónkat ünnepeltük
szeptember 3-án. A 34 végzõs diákból sajnos már 13 diák-
társunk nem lehetett velünk, róluk a Mária-szobornál em-
lékeztünk meg egy-egy szál virággal.

Leróttuk kegyeletünket elhunyt tanáraink sírhelyénél, ami
az alsó és felsõ temetõben található. A megható megem-
lékezések után a Muskátli Cukrászdában folytattuk az
emlékezést az elmúlt 5 év alatt történt változásokról és csalá-
di eseményekrõl. A finom ebéd elfogyasztása után nagyon jó
érzéssel váltunk el, egymásnak ígérve a mielõbbi találkozást.
Nagyon köszönjük Major Ferenc tanár úr és felesége,
Németh Ilona tanárnõnek, hogy megtisztelték jelenlétükkel
az ünnepségünket. Riba Elvira tanító néni személyes
találkozóra hívott bennünket az otthonába egy késõbbi
idõpontban. Köszönjük. Befejezésül páran meglátogattuk
kedves Udvardi Erzsébet mûvésznõt, aki szeretettel mutatta
be gyönyörû képeit. Ez volt a nap fénypontja. Köszönet a
lehetõségért, hogy részese lehettem ennek a szép napnak!  

özv. Füzes Istvánné

Kiváló diáktűzoltó
Az idén már harmadik éve vettem részt a paksi tűzoltóság
által szervezett diáktűzoltó táborban.

A bölcskei általános iskolában július 17-én kellett elfoglal-
ni a szállást, ahol 14-en laktunk egy szobában, de a tábor
teljes létszáma 45 fő volt. Az ország különböző területeiről

érkeztek a diákok, néhányan Egerből, Németkérről, Duna-
földvárról. Minden nap 7 órakor volt az ébresztő, utána reg-
geli torna, azt követte a kiadós reggeli és végül a szobák rend-
betétele, amit a szobaparancsnok (az idén én voltam a mi
szobánkban) ellenőrzött és pontozott. Délelőttönként kis-
motorfecskendő és tűzcsapszerelést, valamint vízsugárral
való célba találást gyakoroltunk, mert a tábor végén vizsgát
kellett tennünk a tanultakból. Az ebédet az iskolában fo-
gyasztottuk el, a délutáni program naponta változott: stran-
dolás, mozi látogatás és hajókázás szerepelt benne. A két
legérdekesebb napunk során meglátogattuk a paksi atom-
erőmű látogatóközpontját és a budapesti Liszt Ferenc re-
pülőtér tűzoltóságát. Nagy izgalommal vártuk a vizsga nap-
ját, mert a legjobbak oklevelet és érmet kaptak. Az idén
nekem is sikerült az első helyezést elérnem és így kiváló diák-
tűzoltó lettem! Habpartival és tábortűzzel búcsúztattuk a
tábort.  Virág Csongor

Életképek kicsiben
A zalaegerszegi Wolfpack (Farkasfalka) Makett-szakkör
által augusztus 20-21-én megrendezett országos kiállításra
és versenyre száznégy makettező 252 művel nevezett,
közülük ketten Badacsonytomajról érkeztek.

Mórocz György digitál-mintás szlovák MIG 29-es repü-
lőjével a JET kategóriában bronzérmet, míg Ódor Lajos har-
ci jármű diorámájával ezüstöt érdemelt ki a zsűri véleménye
szerint. Bár amatőr versenyről van szó, az egerszegi versenyre
egyre magasabb színvonalú munkákat neveznek, ezért is
tartom nagyszerű eredménynek ezt a bronzérmet – tudtuk
meg Mórocz Györgytől. A díj mellett a makettező kollégák
elismerése is nagyon sokat jelent számomra, mert szerintem
nemzetközi megmérettetésen is megállnák helyüket a
nevezett munkák.

- Milyen kritériumok alapján dönt a zsűri?
- A lehető legapróbb részletekig menő kidolgozottság, a

valóságot leginkább megközelítő és persze minél egyedibb
munkákkal lehet csak nyerni. Nem könnyű ezt elérni, hiszen
nagyon jó megfigyelőképesség kell, alapos előkészítést, tanul-
mányokat igényel ez a tevékenység, hiszen sokszor egy-egy
fotó megszerzése is gondot okoz. Légi-, haditechnikai bemu-
tatókra járunk – ami persze a gépek szeretete miatt
önmagában is leírhatatlan örömet okoz. 

- Hogyan készülnek ezek az „alkotások”?
- Mindent kézzel készítünk hosszú hónapokon keresztül,

a komplett munkák, az életképek elkészítése jelenti a
legnagyobb kihívást. Az élethűség eléréséért szándékosan
koszosnak, használtnak épülnek a modellek, figyelve min-
den apró momentumra, de emellett sok múlik a fantázián is.

A repülőgép pilótafülkéjében például a visszapillantó tükör is
látható, de leolvasható a gyártó neve a futóműről. Persze
mindig jobbat készítene az ember, ha újra kezdené - teszi
hozzá Mórocz György –pedig többször nyertem már díjakat
makettjeimmel, Ódor Lajos pedig kitartásának köszönhe-
tően szinte mindenhonnan díjakkal tér haza.

- Hol lesz a következő állomás?
- Kőszegre készülünk az ottani klub meghívására, a

szeptember 10-11-én rendezett országos versenyre. Ky

2012-es falinaptár
Ismét megtalálhattuk postaládánkban július elején a jövõ
évi nagyalakú, a település fotóival díszített naptárt, melyet
Vecsey András (budai lakos) készíttetett. 

András nagyszülein, szülein keresztül kötõdik Badacsony-
hoz, ugyanis nagypapája, Szalay kapitány építette a Riza-
pusztai pincét Liza lányának.  Államosítás után TSZ, majd
a Borászati Szövetkezet tulajdonába került épület jelenleg is
szõlõfeldolgozó és borpalackozóként mûködik.

A naptárt Badacsonytomaj és Badacsonytördemic állandó
lakosainak térítésmentesen adományozza, a nyomdakölt-
séget és a terjesztést Õ maga finanszírozza. Aki valamilyen
okból nem kapott a naptártból az a Badacsonytomaji temp-
lom melletti papírboltban kedvezõ áron megvásárolhatja
(ezzel csökkenthetõ a nyomdaköltség). A naptár funkción túl
kedves emlék is barátainknak, ismerõseinknek. Van olyan
szobakiadó, aki a nyaralóvendégeinek ezzel a naptárral ked-
veskedik, bízva abban, hogy a következõ évi nyaralást ter-
vezgetve ismét Badacsonytomajon foglalnak szállást.

Köszönjük András. Hajrá Badacsony! Sall Csaba

Éves rendes közgyűlésüket augusztus 13-án a Varga
Pincészet Kft.-nél – ezúton is köszönet érte a tulajdonos-
nak – tartották meg a több mint négyszáz személyt szám-
láló Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület tagjai.

A vezetőség megtartotta éves beszámolóját az elmúlt
időszak egyesületi tevékenységéről. Igazán gazdag prog-
ramról adhatott számot a közös takarítási akcióktól, az
ünnepi karácsonyfa-állítástól kezdve a városi rendezvénye-
ken való részvételeken át a Szent Antal-napi búcsú és a
hagyományos strand-bulis rendezvényekig. Az egyesület
jól sáfárkodott a tagdíjakból és pályázatból származó pén-
zekkel, még jótékonykodni is maradt energiája (pl. a toma-
ji óvódások számára). A közgyűlés megszavazta az Alap-
szabály módosítását, mely szerint az elnökség egy titkár
személyével bővült 7 főre, valamint döntés született arról,
hogy a tagdíjfizetési kötelezettséget minden év szeptember
30-ig kell teljesíteni annak, aki tag kíván maradni. Az
Alapszabály módosítása után a tagság megválasztotta Pásztor
Évát titkárának.

Természetesen az immár három éves strand-probléma
volt a hozzászólások fő témája. Mint ismeretes, az idei nyá-
ron (némi harcos-karcos küzdelmek nyomán – amelyről
lapunk olvasói is tájékozódhattak) nyitva volt a hajdani
kemping fürdőhelye, amelyért még fizetni sem kellett, az
egyesület tagjai vállalták az üzemeltetést, a szociális hely-
ség takarítását, a szemétgyűjtést, a fűnyírást. Köszönet érte
Mindenkinek!

Az örsiek legkomolyabb gondja, a fürdési lehetőség
jövője viszont még egyáltalán nem tisztázott, főleg azok
után, hogy az eddigi tulajdonos, az SCD eladta többek kö-
zött ezt az ingatlanát is. A közgyűlés egyhangúan határo-
zott arról, hogy a Balaton elérhetőségét biztosító területért,
az ott lakók illetve ott üdülők fürdőzési jogaiért az új
helyzetben is harcolni kell.

A közgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy az egye-
sület vezetése keresse meg a Veszprém Megyei Önkor-
mányzatot, hogy mivel a szerződés szerint nem történt
semmiféle fejlesztés a területen, éljen szerződéses jogával
(például kötbér fizetésére szólítsa fel a vevőt, vagy álljon el
az eredeti szerződéstől.) Amely szerződés alapjául szolgáló
– a csaknem negyven évvel ezelőtt, az akkori helyi tanács
és a megyei tanács között megkötött – területi-átadási biz-
tosítékokat is át kellene tekinteni… (Dr. Gáli Mihály helyi
ügyvéd térítésmentesen vállalta fel az egyesület ügyeinek
képviseletét!)

A közgyűlés arra is felhatalmazta a vezetőséget, hogy
forduljon ügyeinek figyelembe vételéért Badacsonytomaj
Város Önkormányzatához. (A vezetőség ezt utóbb meg is
tette, és az augusztus 31-i Képviselő-testületi ülés úgy-
mond „befogadta” az örsiek kéréseit, javaslatait. 

A Tapolcai Városi Bíróság első tárgyalásunkat 2011. no-
vember 14-én 10 óra 15 percre tűzte ki a birtokvédelmi
eljárással szembeni SCD kereset ügyében.

Csiszka - Simonné

Éves közgyűlésen
Örsiek a strandjukért

Fotó: Deák

Fotó: Györ-Katona

Fotó: Reindl

Fotó: Mórocz



- Településünkön nyaraló vendégek számára fontos központ és bázis a Tourinform
iroda. Pünkösdkor nyitottuk meg a mellettünk lévõ új, vendég centrikus szezonális
irodánkat, ahol tágasabb helyen tudjuk fogadni és kiszolgálni ügyfeleinket, így a korábbi
irodahelyiségben is nyugodt körülmények között zajlik az egyesület háttérmunkája. A
vendégeket hosszabbított nyitva tartással, +2 fõ nyári dolgozóval vártuk. A szezonális
Tourinform irodában internet sarok várja az érdeklõdõket. 

- Az elmúlt évek tendenciáit követve a turistaérkezések aránya nagy részben eltolódott
a belföldrõl érkezõ vendégek felé, az arány a külföldiekhez viszonyítva százalékos arány-
ban kb. 70:30. Még mindig jelentõs a német és osztrák vendégek száma, de egyre
jellemzõbb a francia, szlovák, szlovén, orosz és olasz vendég is.

- Az idei szezon még az eddigieknél is nehezebb volt (költözködés az új, szezonális
irodába, szigligeti információs társiroda megnyitása, júliusban induló Badacsony Kártya,
kártya aktiválás…). Az elõszezon a tavalyinál jobb volt, de többnyire hétvégékre koncent-
rálódott. A fõszezon a szokásosnál késõbb indult, de a hétvégi nyaralás tendencia itt is
kitartott. 

- Megfigyelhetõ, hogy sok vendég tudatosan választja ki nyaralásának idõpontját
(például a Badacsonyi Borhetek vagy a Rózsakõ Fesztivál idejére foglal szállást).

- Az irodába betérõ vendégek nagy része az ingyenes kiadványokat kereste, ezen belül
is a helyi térképeket, tájékoztatót a látnivalókról, kerékpáros térképet, borutas kiad-
ványokat, programajánlókat. Nagy sikert aratott a háromnyelvû Balaton Funzine és a
Hungary Funzine is. Vendégeink örömmel fogadták az Utazás kiállításon debütált,
Turizmus Trend versenyen díjnyertes Badacsony Régiós információs kiadványunkat, mely
Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Szigliget és Ábrahámhegy települések
nevezetességeit, látnivalóit, a Badacsonyi Borvidéket, strandokat, kulturális és szabadidõs
programokat, tanösvényeket, túrajavaslatokat kerékpárosoknak és gyalogosoknak részlete-
sen bemutat. Az új kiadványt a szakma is elismerte és dicsérte. A belföldi kiállításokon
(Debrecen, Szeged, Veszprém, Szolnok) is sikert aratott mind a szakma, mind a vendégek
körében.

- Munkánkat nagymértékben befolyásolta, hogy a balatoni és országos kiadványokból
csak jóval kevesebb számban kaptunk az MTZRT-tõl, mint tavaly. A balatonfüredi RMI
segítségével tudtuk pótolni a hiányos kiadványokat. 

- Legnépszerûbb kiadványok: szóró térkép bor és gasztronómiai kalauzzal; Badacsony
Régiós kiadvány; Badacsony Info; MT Zrt. által kiadott balatoni kerékpáros és borutas
térkép; helyi és környékbeli vállalkozók prospektusai; Balatoni Est; Balaton Funzine.

- Mivel a balatoni kerékpárút az iroda fölött halad el, rengeteg volt a biciklis turista
(évrõl évre több), akik szállást, a Bringakörútról térképet, és bõvebb felvilágosítást kértek.
Népszerû volt az ingyenes balatoni kerékpáros térkép, illetve az irodánkban megvásárol-

ható Balaton turista és bringa-térkép, valamint a Kerékpáros atlasz.
- Az irodába rendszeresen betérõ vendégeink véleménye szerint, a Balaton parti irodák

közül a mi irodánk volt az egyik kiadványokkal legjobban ellátott iroda. 
- Júliusban készült el pályázati támogatásból a Badacsony Régiós térkép, háromnyelvû

információkkal, ami már nagyon hiányzott a kínálatunkból. A térképet múzeumok, egyéb
szolgáltatók is értékesítik (bizományosi szerzõdéssel).

- A magyar vendégek többségénél még mindig az üdülési csekk a fõ fizetõeszköz,
szerencsére a Badacsony Régióban a szállásadók többsége elfogadja az üdülési csekket, ez
köszönhetõ az egyesületnek is, mivel 2008 óta vagyunk szerzõdésben az Üdülési
Alapítvánnyal, így szobakiadóink rajtunk keresztül elfogadhatják az Üdülési Csekket. Az
egyesület  csatlakozott az Üdülési csekket felváltó  Szép Kártya akcióhoz, hogy továbbra
is tudja segíteni tagjait.   

- Nagy érdeklõdés volt továbbá a hajókirándulások iránt is. A hajók menetrendjérõl, a
hajókirándulásokról a Balatoni Hajózási Zrt.-tõl kapott szórólapokat, információs
füzeteket bocsátottuk az érdeklõdõk rendelkezésére.

- Az itt nyaraló vendégek szívesen kirándulnak, sportolnak, szeretik aktívan eltölteni a
szabadidejüket, keresik az ingyenes szórakoztató rendezvényeket.

Már nem minden esetben elégíti ki igényeiket csak a strandolás, hanem azon belül is a
kreatív kikapcsolódási lehetõségeket keresik. Idén is pozitívan fogadták az esti
utcabálokat, karaoké esteket, hiszen ezek pont abban az idõszakban kerültek megren-
dezésre, amikor nem volt más rendezvény. Sok negatív kritikát kaptunk amiatt, hogy a
zenélést éjjel 1 órakor abbahagyták.

Hiányolták a szórakozóhelyeket (pl. zenés bár, zárt szórakozóhely, strand disco). 
- A szállóvendégek közül sokan keresik a Badacsony Kártyát. Sajnos sok szobakiadó

nem adott a vendégének kártyát, mivel azt mondta, hogy nem tudta, hogy újból van
kártya, nem kapott tájékoztatást az önkormányzattól, és azt hitték, hogy még mindig csak
az egyesület szobakiadói adhatják a kártyát.

- A RÉGIÓJÁRÓ busz fõszezonban minden nap, elõszezonban pedig hétvégente
szombat és vasárnap közlekedett. Az utasok szívesen használták, folyamatosan dicsérték,
bíztattak minket a további mûködtetését, remélik, hogy jövõre is üzemelni fog. A fõsze-
zonban nagy mértékben megkönnyebbítette a látogatók közlekedését.

Turisztikai szezon a TOURINFORM irodában

Fotó: Tourinform

Fotó: Tourinform

Fotó: Tourinform

Fotó: Kalmár



A BADACSONYI CÉH TURISZTIKAI EGYESÜLET
ELNÖKÉTÕL

MEGHÍVÓ
a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület

Közgyûlésére
amelyet 2011. szeptember 23. (péntek) 18.30 órától

az Egry József Mûvelõdési Központ épületében (Badacsonytomaj, Római u. 69.) tartunk.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a 2011. évi turisztikai szezonról

2. Tisztújítás (elnök; elnökségi tagok; felügyelõ bizottság)

A témák fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül
számítok! Határozatképtelenség esetén a közgyûlést 2011. szeptember 23-án 18.45

órára hívjuk össze, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Nagy Miklós
elnök sk.

Szüreti Vigadalom Szigligeten - szeptember 24.
• 9 órától kirakodóvásár 

(Az óvoda mögött felállított nagy sátor mellett)
• Délután 3 órakor az Esterházy Pince elõtt gyülekezõ.

A sokadalom végigvonul a falu utcáin, az ácsorgó népeket táncba hívják, kínálják õket jó
tûzhányós borral, és a fehérnépek pogácsájával.

• 5 órakor kulturális mûsor
• Napnyugtakor kezdetét veszi a Szüreti Bál

Murcifesztivál Ábrahámhegyen - október 1.
• 14 órakor: A JÓ LACIBETYÁR vezetésével, a DOBRUSKAI FÚVÓSOKKAL és MA-

ZSORETT CSOPORTTAL, a kisvonat kíséretével, a strandról indul a szüreti menet, Sziget
utca - vasúti átjáró - Iskola utca - focipálya - Patak utca - Önkormányzat Mûvelõdési Ház
útvonalon. A megállókban TÓTH JÁNOS szüreti nótákkal szórakoztatja a közönséget.
Megállók: Honvéd utca sarkán, focipályán.

• A Szent László Templomnál: áldás kérés a gazdákra és az újborra.
• A Mûvelõdési Háznál Vella Zsolt polgármester köszöntõje után a révfülöpi és a bada-

csonytomaji iskolások, az ábrahámhegyi nyugdíjasklub, a badacsonytördemici, és a bada-
csonytomaji néptánc együttesek hangulatot megalapozó nóta és táncmûsora, majd Várkonyi
Szilvia és Tóth János operett és nóta mûsora.

• A bálig a dobruskai fúvósok és mazsorett szórakoztatja a közönséget. 
• Na de ezzel még nincs semminek sem vége, reggelig táncolhat a falu népe a DANCE

Zenekarral!
• 23 órakor: A JÓ LACIBETYÁR nótázik!

A Badacsony Régió programjai

Az alábbiakban szeretnék tájékoztatást adni a Tourinform iroda 2010. évi értékeléséről.
A forgalmi adatokat Kertész Krisztina, a Magyar Turizmus Zrt. Tourinform koordinátora

bocsátotta rendelkezésünkre.
„Tisztelt Vizkelety Dóra!
A badacsonytomaji Tourinform iroda látogatottsági adatai a 2010. évben a következőképpen

alakultak:
2010-ben, országos viszonylatban a 144 Tourinform irodából:
- 9. legforgalmasabb (személyes, telefonos és e-mailes megkereséseket összesítve) - összesen

55.563 megkeresés
- csak személyes forgalom tekintetében a 11. legforgalmasabb (36 819 személyes látogató)
Ha csak a szezont nézzük, akkor a badacsonytomaji iroda összes forgalmát tekintve (szemé-

lyes+telefonos+e-mail) országos viszonylatban a 144 irodából az 5. helyezett (csak két
budapesti iroda - Sütő és Ferihely 2b, valamint Pécs és Eger előzi meg)

Ha csak a Balaton régió 21 irodáját nézem, akkor ugyanezek az adatok:
- egész éves viszonylatban a balatoni irodák közül az 1. helyen áll
- csak a szezont vizsgálva szintén 1. hely.
Tehát a badacsonytomaji iroda minden tekintetben a Balaton régió leglátogatottabb, legfor-

galmasabb irodája.
A Tourinform Badacsonytomaj a Magyar Turizmus Zrt. ellenőrzési rendszerében elért ered-

ménye, 2010-ben:
A badacsonytomaji Tourinform iroda a 2010. évi ellenőrzésben kitűnő eredménnyel zárt.

Minden negyedévben 100%-os teljesítményt nyújtott. A NETA-adatbázis frissítésben
kiemelkedő eredménnyel dolgozott (közel 100%-os frissítési aránnyal). Az iroda a
névhasználati kézikönyvnek mindenben megfelel.

Üdvözlettel: Kertész Krisztina
Tourinform koordinátor
Magyar Turizmus Zrt.”

A leglátogatottabb iroda
Tourinform irodánk a Balaton Régió leglátogatottabb irodája.

Büszkék vagyunk!

Irodai értékesítés alakulása:

2010. január - 2010. augusztus 1.369.520 Ft
2011. január - 2011. augusztus 1.145.119 Ft

Legnépszerûbb fizetõs kiadványaink:

• Balaton turistatérkép (Cartogaphia)
• Balaton-felvidék kerékpár térkép
• Badacsony Régiós térkép
• Balatoni-Badacsonyi képeslapok
• Útikönyvek

A bevételben mutatkozó visszaesésnek egyik oka, hogy a belföldi vendégkör viszonylag
keveset költ, az idõjárásra nagyon érzékenyen reagál, rövid tartózkodási idõ jellemzi.
Mindezek figyelembevételével a térségi, illetve régiós szinten is nagyobb hangsúlyt kell
fektetni a külföldi vendégek visszacsábítására is.

A régióban évrõl évre több az elõ-, és utószezont gazdagító esemény, színvonalas kul-
turális, bor-, és gasztronómiai program. Ezek a rendezvények számos esetben önálló
vonzerõként, motivációként jelennek meg (pl. Badacsonyi Borhetek, Szürkemarha
Fesztivál Badacsonytördemicen, Szigligeti Süllõfesztivál).

A Badacsony régió további, a fenntarthatóság és partnerség elveit figyelembe vevõ
fejlõdésének záloga a régiós szakmai partnerek, Önkormányzatok, Tourinform irodák,
TDM szervezetek, települések és egyéb turisztikai szolgáltatók összefogása, közös célok
meghatározása és azok teljesítése. 

Az egyesület ennek megfelelõen kíván dolgozni - a régió szolgáltatóinak, vállalkozá-
sainak, turizmusban érintett szereplõinek bevonásával.

Vizkelety Dóra
Front Office menedzser

HÓNAP TELEFONON

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

305

281

444

405

813

665

841

931

4685

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

56

65

119

102

183

192

280

293

213

103

97

62

1765

56

85

113

119

187

225

288

302

239

127

102

68

1911

194

156

145

187

373

545

672

610

491

266

196

116

3951

198

181

313

360

515

693

724

760

580

317

286

124

5051

258

279

350

488

637

673

930

809

607

376

289

169

5865ÖSSZESEN:

52

59

62

164

136

263

357

342

295

65

38

64

1897

31

62

47

63

52

126

218

236

137

101

91

57

1221

77

86

101

163

160

229

271

243

200

60

69

58

1717

58

65

96

94

160

177

280

276

208

86

82

49

1631

HÓNAP

VENDÉGFORGALMI ADATOK

SZEMÉLYESEN

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

273

253

411

445

1819

3697

9306

13048

29252

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

87

123

212

362

1191

3112

6250

8221

2901

369

273

69

23170

106

161

218

418

1712

3235

6703

8775

3566

393

301

75

25663

174

201

209

474

3093

3414

7589

11967

4972

464

332

93

32982

181

217

311

581

2516

3422

9057

12144

5064

501

327

159

34480

209

228

418

613

2720

3525

10585

12438

4956

636

336

155

36819ÖSSZESEN:

31

37

62

290

317

1625

5720

5310

1566

352

50

34

15394

43

64

74

229

639

2249

5637

5685

1501

276

191

105

16693

96

69

121

281

768

1753

5839

5908

2534

299

190

93

17951

80

118

151

302

1135

2270

6220

6724

2865

319

216

67

20467

HÓNAP ÍRÁSBAN

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

1005

1028

1120

960

1371

1399

1439

1154

9476

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

352

392

409

421

444

452

457

460

437

354

382

418

4978

376

404

363

458

447

489

514

477

469

405

404

441

5247

927

859

847

860

931

1120

1283

1434

961

689

550

914

11375

845

951

1054

934

1264

1408

1330

1502

1044

772

743

878

12725

914

963

1122

1029

1357

1380

1266

1394

1026

703

749

981

12884ÖSSZESEN:

77

63

83

157

208

296

381

336

249

102

62

53

2067

181

184

150

262

314

346

407

93

190

302

391

347

3167

282

401

280

303

315

367

352

178

188

208

281

372

3527

365

381

387

409

419

366

365

352

409

245

345

402

4445

Az alábbi táblázatok a Tourinform iroda személyes, telefonos és írásos vendégforgalmát
mutatják 2002-tõl 2011. augusztusáig.

Személyes vendégforgalom:

Telefonos megkeresések:

Elektronikusan érkezett levelek:
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www.badacsonytomaj.huBADACSONY 172011. június
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2011. szeptember

2011. szeptember

2011. szeptember

2011. szeptember

2011. szeptember
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2011. szeptember

2011. szeptember
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2011. szeptember

2011. szeptember

2011. szeptember

2011. szeptember

2011. szeptember2011. szeptember

2011. szeptember

Anyakönyvi Hírek

Frantal Sára
Hofman Andrea és Frantal Adrián gyermeke

(született június 8-án)

Pál Ramóna és Pál Zsombor
Pál-Kis Nikolett és Pál Balázs gyermekei

(született június 29-én)

A 2011/2012-es kistérségi tanévnyitó a Tapolca és Környéke
Kistérségi Többcélú Társulás és a Balatonfelvidéki Szín-
Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közös ren-
dezésében valósult meg a Tamási Áron Művelődési Házban
Tapolcán. 

A résztvevőket Krisztin N. László a kistérségi társulás
elnökhelyettese köszöntötte. Dr. Balogh László professzor és
Dr. Heimann Ilona docens a tehetséggondozás témakörében
tartott előadást a pedagógusoknak. Baranyai Zoltánné a
művelődési ház aulájában bemutatott kiállítási anyaggal,
illetve előadásával szemléltette az általa vezetett intézmény
tehetséggondozási gyakorlatát.

A művészeti iskola nyolc bevált „Jó Gyakorlatát” az
EDUCATIO által működtetett országos információs rend-
szerbe a „Szolgáltatói kosárba” is feltöltötte, hogy azt más
intézmény is adaptálhassa. A feltöltött gyakorlatok, illetve az
intézmény tanügyi dokumentumainak, fejlesztési tervének
helyszíni vizsgálata alapján az intézmény sikeres előmi-
nősítést szerzett, amely feljogosítja arra, hogy részt vegyen a
TÁMOP 3.1.7. pályázatán, a „Referencia intézmények
országos hálózatának munkájában”. Az intézmény Bada-
csonytomajon a tanévet egy nagyon szép, hangulatos kiál-
lítással nyitotta a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános
Iskola aulájában. Az alkotások vegyes technikával - a színes
tus, tempera és tollrajz együttes alkalmazásával - készültek
Széplaki Nóra tanárnő szakmai irányításával.

Baranyai Zoltánné igazgató

Szín-Vonal információk

Azzal a technikával, abban az időben minden pilóta
számára az ilyen jellegű úttörő repülések hőstettnek számí-
tottak – mondta Farkas Bertalan űrhajós – büszkék
vagyunk arra, hogy a magyar pilóták, mérnökök számtalan
élvonalbeli sikert értek el. Példaképnek tekintjük Lányi
hadnagyot és társait. Bár vadászpilótaként csak később
repülhettem a Balaton felett, mindig fantasztikus élmény
volt, ahogy az volt 350km-es magasságból is az űrből látni
országunkat.

Hazánkban és külföldön is komoly sajtóvisszhangja volt
az eredetileg augusztus 27-re tervezett eseménynek – idézte
fel az eseményeket Knoll Gyula, ny. repülő ezredes – több
ezren voltak kíváncsiak a helyszínen a bátor cselekedetre,
hiszen sokan még repülőgépet sem láttak előtte. 1911.
augusztus 28-án Lányi 17.30-kor elindult Badacsonyból és
6,5 perc alatt megérkezett Fonyódligetre, ahol a gépétől az
emberek vállukon vitték a nézők elé. A körülményeket jól
jellemzi – tette hozzá Knoll Gyula -, hogy két esztendő alatt
153-an haltak meg repülőbalesetben, 1913-ban pedig egy
Siófok-Füredi kísérlet fulladt kudarcba. Hosszú út vezetett
az ötvenes évek sugárhajtású-, a hatvanas évek már hangse-
bességre képes gépein keresztül Farkas Bertalan űrrepüléséig. 

Lányi Antal emlékművére elhelyezte a tisztelet és főhajtás
koszorúját Lányi Ilona, a pilóta unokája, Knoll Gyula, ny.
repülő ezredes, Hidvégi József, Fonyód polgármestere,
Krisztin N. László polgármester és dr. Magó Ágnes
képviselő, a helyi önkormányzat nevében. Az ünnepségen
közreműködtek a Tapolcai Hagyományőrző Egyesület és a

Járdányi Zeneiskola fúvós-tanárai.
Az ünnepségsorozat második állomásán, augusztus 28-án

megtartott köszöntőjében Krisztin N. László polgármester
elmondta, hogy technikai okok miatt csak erre a napra tudták
megszervezni a tó újbóli átrepülését, viszont szerették volna,
ha az Ausztráliában élő Lányi Ilona részt vehet a nagyapja
tiszteletére rendezett ünnepségen.

Darazsac András kapitány, oktatópilóta a kerek évforduló
tiszteletére emlékzászlót adományozott Badacsonytomaj
városának, melyet a polgármester vett át, Bognár István pedig
a Tapolcai Repülő Egyesület nevében idézte fel az
eseményeket.

Az ünnepséget követően Lányi utódai kötelékben repülték
végig elődjük útját.  Ky

Történelmi repülés

A jelenlegi működési formában valószínűleg az utolsó
tanévet kezdték meg szeptember elsején a Tatay Sándor
Közös Fenntartású Általános Iskolában. 

A nyarat remélem, hogy mindenki hasznos pihenéssel
töltötte, – mondta Csizmarik Béláné igazgató – ehhez a

lehetőségéhez az iskola négy táborral járult hozzá, köszönet
érte a szabadságukat feláldozó pedagógusoknak. A DÖK
kezdeményezésére az iskola benevezett és be is jutott egy
kereskedelmi televíziós csatorna vetélkedőjére, ezért a Tatay-
s csapat támogatását kérte az igazgatónő a szülőktől, vál-
lalkozóktól. A tanulás terén is hoz újat a tanév, mert mind a
nyolc osztályban elkezdődik a kompetencia alapú oktatás, az
elsősök pedig a magyart és a matematikát csoportbontásban
sajátíthatják el. 

A hetedik évét megkezdő Szin-Vonal Művészetoktatási
Intézmény keretében tavaly nyolcvanan vettek részt a
munkában, – mondta Baranyai Zoltánné igazgató beszá-
molójában – melyet a korábban megszokott feltételekkel
folytatunk. Számos pályázat, verseny, tábor, kiállítás várja
most is a jelentkezőket. 

Az évnyitó végén Csizmarik Béláné virágcsokorral kö-
szönte meg a nagycsoportos óvodásokat felkészítő pedagógu-
sok lelkiismeretes munkáját, majd a kicsiknek meghirdetett
rajzverseny résztvevői vehették át jutalomkönyveiket.

Ky

Becsengettek

A kortárs művészet egyik legnagyobb alakjának tartom és
tisztelem Macskássy Izoldát, ugyanakkor gyermekkorom
meghatározó művésze éppen Egry József. 

A Marosvásárhelyen ízig-vérig grófnőnek született alkotó-
ról persze nem származása jut ma eszünkbe - fűzte hozzá dr.
Ujhelyi István, hanem az a hihetetlen energia és alkotásvágy,
amellyel festményeit, grafikáit és selyem-kollázsait készíti. Ér-
zelmektől fűtött, természetes, de mégis nagyszerű műveinek
székelyföldtől az Európai Parlamentig számtalan helyen adóz-
hattak csodálattal látogatói, a badacsonyi tárlatra pedig elsősor-
ban a szőlővel, borral kapcsolatos alkotásait hozta el. Macskássy
Izolda nagylelkű felajánlást tett, miszerint a Badacsonyban
eladott képeiért kapott összeg felét a múzeumnak juttatja.

A megnyitón közreműködött Schmitt Anna Flóra és Schmitt
János, a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola klarinétduója, va-
lamint Ali Éva. A kiállítás október 2-ig tekinthető meg.    Ky

Jelenidő

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Új informatikai eszközök, interaktív táblák érkeztek a helyi
általános iskolába, amelyről a projekt lebonyolítói sajtó-
tájékoztatóval egybekötött záró-rendezvényen számoltak
be a meghívottaknak, tanároknak, szülőknek és gyerekek-
nek augusztus 24-én.

A pályázatot még 2007-ben nyújtottuk be – mondta
Csizmarik Béláné igazgató köszöntőjében – és a pedagógu-
sok már nagyon várták az eszközök megérkezését. Mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a tanulók minél hama-
rabb élvezhessék ezen új oktatási forma előnyeit. 

Lehet ezen eszközök használatáról, annak módjáról
vitatkozni, - mondta Krisztin N. László polgármester - azon-
ban az biztos, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltik, s ezál-
tal - reményeink szerint - szívesen dolgoznak velük. Az
elmúlt években sok olyan program zajlott az iskolában – ta-
nulói laptop program, továbbképzés, stb. -, ami erősíti, még
eredményesebbé teszi a pedagógiai munkát.

„A holnap iskolája” A modern oktatás informatikai hát-
terének megteremtése a badacsonytomaji Tatay Sándor
Közös Fenntartású Általános Iskolában elnevezésű, pályázat
keretében kerülhetett sor – mondta Csizmarik Eszter
pályázati referens tájékoztatójában. A 2008-as pályázat „két
fordulóban” került benyújtásra, mert az országos szintű
közbeszerzés nem volt eredményes, ezért új pályázatot kel-
lett benyújtani, melyen az eredeti eszközök beszerzésére
igényeltünk pénzt. A nyertesek pedig önállóan bonyolították
le a közbeszerzést, melynek teljes költségvetése 8.038.500 Ft,
mely 100 %-ban támogatás. Eszközbeszerzésre 7.322.500 Ft-
ot tudtunk költeni, ez az összeg a következőket tartalmazza:
10 db munkaállomás csomagot (PC), 5 db tantermi cso-

magot, egy-egy tantermi oktatási csomagot, alkalmazás
szervert és WIFI csomagot. Szerződést kötöttünk az
Albacomp Zrt.-vel, s még a nyáron megérkeztek és be-
szerelésre kerültek az új eszközök.

Az interaktív táblás feladatok megelevenítik a diákok
számára a világot, a tanulást. Ezt már a gyakorlati bemutató
keretében érzékeltette a megjelentekkel Bándi Csaba, a
Balaton Elektronika Kft. munkatársa. A madárhang fel-
ismerésétől, az idő tanulásától, az idegen nyelvű szavak
megismerésétől bármi megjeleníthető, ami hang, kép, videó,
animáció – s ezeket a gyerekek is tudják irányítani a feladat
megoldásáig. Ky

Interaktív táblák az iskolában

Fotó: Kalmár 



Ez a mondat a tékozló fiúról szóló példabeszéd végén talál-
ható és biztosan te is ismered: Isten nagyságát és irgalmát
akarja megmutatni. Egyben ez a mondat zárja Lukács
evangéliumának azt a fejezetét, ahol Jézus két másik pél-
dabeszédben is ugyanezt a mondanivalót hangsúlyozza.
Emlékszel az elveszett bárány történetére, melyben a gaz-
da, hogy megkeresse azt az egyet, otthagyja a sivatagban a
többi kilencvenkilencet? Vagy emlékszel az elveszett drach-
máról szóló elbeszélésre, az asszonyra, aki miután meg-
találta azt, összehívja barátnõit és szomszédjait, hogy vele
együtt örvendjenek?

Olyan szavak ezek, amelyeket Isten hozzád és minden
keresztényhez intéz. Arra hív, hogy vele együtt örvendez-
zünk és ünnepeljünk, részesedjünk az örömben, amit a
bûnös ember visszatértekor érez, aki korábban elveszett, és
akit megtalált. A példabeszédben ezeket a szavakat az apa
idõsebbik fiának mondja, aki egész életét megosztotta vele,
de aki egy kemény munkával teli nap után visszautasítja,
hogy belépjen a házba, ahol testvére visszatérését ünneplik.
Az apa hûséges fia elé siet, ugyanúgy, mint ahogyan elébe
ment elveszett fiának és próbálja meggyõzni õt. De nyilván-
való ellentét feszül az apa és a nagyobbik fiú érzései között:
az apában ott a mérték nélküli szeretet és a hatalmas öröm,

és szeretné, ha abban mindenki osztozna vele; a fiú viszont
tele van megvetéssel és féltékenységgel testvére iránt, akit
nem tekint többé annak. Ezt mondja ugyanis róla: „ez a te
fiad, aki vagyonodat eltékozolta”. Az apa szeretete és fia visz-
szatérése fölötti öröme még inkább felszínre hozza a másik-
ban a neheztelést, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy rideg,
mondhatni torz kapcsolatban áll apjával. Ezt a fiút
nyomasztja a munka, a kötelességteljesítés kényszere és apját
nem fiaként szereti, inkább csak engedelmeskedik neki, úgy,
mint egy gazdának.

Ezekkel a szavakkal Jézus olyan veszélyre hívja fel a fi-
gyelmet, amelynek te is ki vagy téve, ha a saját tökéletességed
keresése a legfontosabb az életedben; hogy kifogástalan
emberré válj, miközben megítéled kevésbé kiváló testvérei-
det. Amikor ugyanis ragaszkodsz a tökéletességhez, önma-
gadat építed, önmagaddal telsz el, tele vagy öncsodálattal.
Úgy teszel, mint az otthon maradt fiú, aki saját érdemeit
emlegeti föl apjának: „nézd, annyi esztendeje szolgálok már
neked, soha meg nem szegtem parancsaidat”.

Szavaival Jézus szembehelyezkedik azzal a viselkedés-
móddal, miszerint az Istennel való kapcsolatunk abban
merülne ki, hogy megtartjuk a parancsolatokat. De ez még
nem minden, a zsidó hagyomány is tudatában volt ennek.

Példabeszédében Jézus az isteni Szeretetet világítja meg,
bemutatva, hogy Isten lép elsõként az emberhez, mert Õ a
Szeretet, és teszi ezt anélkül, hogy mérlegelné, megérdemli-
e vagy sem. Azt akarja, hogy az ember is nyíljon meg felé, és
hiteles életközösséget hozzon létre vele. Így már érthetõ,
hogy a legnagyobb akadály a Szeretet-Isten elõtt pontosan
azoknak az élete, akik a tevékenységet és az eredményeket
hajszolják, míg Isten a szívüket kérné tõlük.

Ezekkel a szavakkal Jézus téged is meghív, hogy ugyanaz-
zal a mérték nélküli szeretettel legyél a bûnösök iránt,
ahogyan az Atya szereti õket. Meghív téged is, hogy ne a saját
mértéked szerint ítéld meg azt a szeretetet, amelyet az Atya
tanúsít bármely ember iránt. Amikor nagyobbik fiát kéri,
hogy osztozzon vele az örömben, amit másik fia visszatérése
miatt érez, az Atya tõled is gondolkodásmódbeli változást
kíván: testvérként kell befogadnod azokat is, akiket külön-
ben csak megvetnél és lenéznél. Ez igazi megtérésre fog
indítani, mivel meg fog tisztítani attól a meggyõzõdéstõl,
hogy jobb vagy a másiknál; el fogsz kerülni mindenféle val-
lási különbségtételt, képes leszel befogadni az üdvösséget,
Isten szeretetének ajándékát, amelyet Jézusnak köszönhetsz.

István atya

Katolikus üzenet:
„Illett, hogy vigadjunk és örvendezzünk, mert öcséd meghalt, de föltámadt; elveszett, de megkerült.” (Lk 15,32)
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Az elsõ világháború kitörése zavarokat okozott a bánya ter-
melésében is, mivel sok fiatal bányászt elvittek katonának,
akiket nõkkel, majd szerb, orosz és olasz hadifoglyokkal
igyekeztek pótolni.

1928-29-ben modernizálták a bánya gyártelepét: lebontot-
ták a régi favázas építményeket és új vasbeton beren-
dezéseket, tárolókat létesítettek, azokból került aztán
csúzdákon át - a kõ a vasúti kocsikba. Akkor épült a kõtároló
(depó)/ és az oda-vissza - kb. két kilométer hosszú - drótkötél
vontató is, amivel a vagonokat mozgatták az üzem vágá-
nyain.

Ebben az idõben bõvítették a szomszédos vasútállomás
vágányhálózatát is, tekintettel az egyre nagyobb méreteket
öltõ kõforgalomra. Naponta összeállítottak itt egy kõvel
megrakott 50 vagonból álló szerelvényt!

1928-ban építették a ma is látható vasbeton kikötõt (mólót)
is, ahonnan uszályokkal vitték a követ a Balaton környékére
és a Sión át a  Dunára is.

A gyártelep új rostáival 10-20-30-40-50 milliméteres
zúzott követ termeltek. A 10 milliméteres zúzalékot vasbeton
építkezéseken, az 50 millimétereseket vasúti töltésekhez
használták.

Az üzem modernizálásával szinte egy idõben Herczeg
Ferenc viszont már a Badacsony megmentése érdekében
cikkezett a Budapesti Hírlapban: „Tegyük fel, a fõváros egy
nap megbolondulna és bérbe adná a budai Halászbástya
köveinek kitermelési jogát és Freund Salamon kõbányát
csinálna Schulek architektúrájából: ez ártatlanabb dolog len-
ne, mint ami ma a Badacsonyon folyik, mert a Halászbástyát
egy eljövendõ kor a régi tervek alapján újból fel tudná épí-
teni, de a Badacsony hegyét soha senki sem képes restaurál-
ni.”

Az 1929-31-es nagy gazdasági válság hatása kissé „meg-
késve”, 1934-ben érkezett meg településünkre, amikor állami
megrendelés hiányában leállt a bánya. A nagycsaládos bá-
nyászok és iparosok ezért Somogy és Tolna megye gazdasá-
gaiban vállaltak - sommásként - mezõgazdasági munkát.
Eközben felmerült a bánya megszüntetésének terve is. /Az
Országgyûlés akkor tárgyalt az erdõ- és természetvédelem-
mel kapcsolatban/. A bányászok szervezkedni kezdtek és

több mint 500 aláírást gyûjtöttek a bánya további mûköd-
tetése érdekében. Az aláírásokat  tartalmazó íveket küldött-
ség útján akarták eljuttatni a miniszterelnökhöz. Zala várme-
gye fõispánjának alábbi bizalmas jelentése tanúskodik errõl:

„Nagyméltóságú M.Kir. Kereskedelemügyi Miniszter Úr!
Kegyelmes Uram!

Az erdõ- és természetvédelmi törvényjavaslattal kapcsolat-
ban a badacsonytomaji és a nemestördemici bányák alkal-
mazottai, akik munkaalkalmuk és keresetük elvesztésétõl
félnek, bérmozgalmat kezdeményeztek, amelynek kapcsán a
Miniszterelnök Úr Õfõméltóságához küldöttség menesztését
tervezik. A badacsonytomaji kõbánya munkástelepein jelen-
leg 140 munkáscsalád lakik, legnagyobb részük 7-9 gyer-
mekes. A nemestördemici bányában 50-60 ember dolgozik,
akik fõleg helybeli zsellérek, tehát nem hivatásos bányászok.
Jelenleg mindkét bányaüzem szünetel. Amíg újabb megren-
delést nem kapnak, csupán 50-60 ember dolgozik a vasútál-
lomás telepén.

A badacsonyi bányában a kõfaragók keresete ez idõ szerint
14 naponként 40-60 pengõ között váltakozik. A hegyezõk 20
%-át kapják. A kõfejtõk napi keresete 2-4 pengõ között vál-
takozik. A csillések napi 1.80-2.50 pengõt, a csilleadogatók
pedig óránként 16-18 fillért kapnak. A nemestördemici bá-
nyában a munkások keresete 0.80-1.00 pengõ. Ezeknek a
béreknek az évi összege 500.000 pengõ, mely teljes egészében
beáramlik a környék gazdasági életébe. A bányák fennállása
óta Badacsonytomaj és Nemestördemic községek rendkívül
nagy mértékben fejlõdtek, amely fejlõdés a bányaüzemek
leállásával megszûnnének, sõt a vidék, de elsõsorban a két
község tönkremenetelét vonná maga után. Arra kérem ezért
Nagyméltóságodat, a Badacsony vidéki bányák üzemét na-
gyobb megrendelésekkel biztosítani szíveskedjék.”

A fõispán levelébõl jó képet kapunk a bányászok kereseti
viszonyairól, amibõl következtethetünk családtagjaik élet-
körülményire is. A bányaüzem dolgozóinak a száma ebben
az idõben (1934-35-ben) 200-250 fõ volt, eltartottaik számá-
val együtt a község lakosságának több mint negyedrészét tet-
ték ki.

Érdemes megemlíteni, hogy a Badacsonyi Bazaltbánya Rt.
az 1920-as évek végén  történt felújítása után az ország leg-
modernebb, legtöbbet termelõ bazaltbányája lett.

Kalmár László: Volt egyszer egy bazaltbánya… 2. rész
Szépirodalom:
Alexander, Tasha: Gyöngyként hulló könnyek; Dénes Zsófia:
Egyszeri kaland; Dick, Philip K.: Timothy Archer lélekván-
dorlása; Fejõs Éva: Helló, London; Ferdinandy György: A
vadak útján; Grippando, James: Utolsó kör; Karinthy Frigyes:
Utazás a koponyám körül; Khadra, Yasmina: A merénylet;
Szabó Magda: Liber Mortis.

Gyermek- és ifjúsági irodalom: 
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergõ : irány az iskola!;
Brezina, Thomas: Tanár-távirányító; Kästner, Erich: A két
Lotti; Vigan, Delphine de: No és én.

Ismeretterjesztõ irodalom:
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története, 1935-
2009; Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári közös értékelési
keretrendszer; Csernus Imre: A fájdalom arcai; Herman
Ottó: A magyar nép arcza és jelleme; Stiller, Werner: Az
ügynök : életem három titkosszolgálatnál; Bíró Endre:
Szótár a joghoz; Dénes Zsófia: Talán Hellász küldött ;
Úgy ahogy volt és…; Vámbéry Ármin: Keleti életképek; A
magyarság keletkezése és gyarapodása; Budai Zoltán:
Horvátország és a szlovén tengerpart; Csernok Attila:
Mint patak a sziklák közt.

„Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól!”
Könyvtárak összefogása a tudásért.

Országos Könyvtári Napok
október 3-9.

A badacsonytomaji városi könyvtár tervezett programja:
Október 3. „Öröklődő tudás”
10.00 Deák Ferencné helyi amatőr fotós kiállításának
megnyitása
Október 5. Iskolai könyvtár-városi könyvtár. Iratkozz be
mindkettőbe! 
Október 6. „Praktikus tudás”
14.00 Az elsősegélynyújtás alapjai. Tanítja Dr. Scheller
György háziorvos
Október 7. „Játékkal a tudásért”
18.00 Tudás és játék. Tóth Mariann előadása 
Előadás után könyvek sorsolása
Október 8. „Idősebbek is elkezdhetik” IT eszközök hasz-
nálata
Egész héten megbocsátás hete.
Népszámlálás 2011! Legyen on-line! Adatlapjait küldje a
könyvtárból!

Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros

&Könyvajánló

Gyászhír:
Folly András Gyula

(született 1943-ban) elhunyt augusztus 17-én

Nyugodjon békében!

A kõvágók (riccerek) készítik a kockakövet 1933-ban

A bánya gyártelepe a depóval és a zúzóval a 30-as
évek végén



Az ismert gondok mellett elrajtolt a Badacsonytomaji lab-
darúgó csapat az NB III Bakony csoportjában. Az első pár
fordulóban, a bajnoki dobogóra esélyes csapatok ellen kel-
lett kezdeni együttesünknek. Az első két meccs tanulsá-
gairól és a pályán történt, a szurkoló számára nem mindig
világos esetekről kérdeztük Csala Ferencet.

- Már az első mérkőzések előtt sok barátomtól azt kellett
hallgatnom, hogy te nem tudod mit vállaltál el,volt aki azt
mondta az első két meccsen 20 gólt kapunk... Én csak any-
nyit válaszoltam erre: majd meglátjuk, mit hoz a jövő...

Az első mérkőzésen a jóval esélyesebb Hévízt fogadtuk (a
hévízi pálya javítása miatt felcserélték a pályaválasztási
jogot), ahol a 15. percben egy les gyanús kiugratást követően
a szintén lesen álló vendég csatár az üres kapuba rúgta a lab-
dát. Már a beindítást le kellett volna fújni lesnek, de hiába, a
bíró megadta a gólt. A második félidőben az egyenlítés
érdekében hatalmasat küzdöttünk, szabadrúgásokat, szög-
leteket harcoltunk ki folyamatosan, nyomás alá helyeztük a
Hévíz kapuját, de sajnos nem sikerült az egyenlítés. A
mérkőzés összegzéseként hozzáteszem, hogy nagyon fájó
egy „dupla” lesgóllal kikapni, viszont bíztató volt a csapat
végsőkig tartó küzdeni akarása.

A második mérkőzésen a jó nevekből álló Balatonfüredet
fogadtuk, a találkozót a vendégcsapat irányította, viszont
támadásai sorra elakadtak jól működő védelmünkben. A 22.
percben pedig egy ellentámadásból gyönyörű szép gólt
szereztünk. Ezután a mérkőzést végig a Füred irányította, de
ahogy telt az idő egyre idegesebben játszottak, támadásaikat
sorban megakadályoztuk, és kontratámadásból akár el is
dönthettük volna a mérkőzést. Már mindenki bízott a
győzelemben, amikor a 90. percben egy védelmi hibát
követően megszerezték az egyenlítő gólt a Fürediek. A
játékvezető kérdésemre, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, 3
percet mondott. Már letelt a 3 perc, az utolsó sípszóra vár-
tunk, amikor a 94. percben jött a hidegzuhany számunkra:
egy fejesgólt követően a Füred elvitte a 3 pontot. Ismét nem
voltak velünk a bírók. Sajnálom a társaimat, mert egy ilyen
vereség lelkileg nagyon vissza tud vetni egy csapatot, de ezt
csak az tudhatja, aki valaha is sportolt. Sajnos beigazolódott
a mondás: „szegény embert az ág is húzza”, legalábbis az
első két fordulóra értve. Azonban tovább kell lépni,
elfelejteni, ami volt és csak a következő mérkőzésre szabad
koncentrálni.

Badacsonytomaj-Balatonfüred 1:2 (1:0)
Badacsonytomaj, 150 néző.
BSE: Horváth Á. Németh A. (Németh I. 49.), Fekete,

Dencs, Tóth G. Kovács, Molnár, Karika, Szűcs (Munkácsy
75.) Csala, Bertók. Edző: Németh István. Gólszerző: Bertók
22., Babik 90., Boromisza D. 93. perc.

(A Badacsontomaj legutóbbi két mérkőzésén 7:0 illetve 3:1
arányban kikapott - szerk.) Tapolcai Gábor

A 9-10 éveseknek tartottak augusztusban egyhetes bentla-
kásos edzőtábort Tapolcai Gábor és Lőrincz Károly
vezetésével, melynek a Tatay iskola adott otthont.

Az egyik célunk az volt, hogy a gyerekek egy állandó tár-
saságban, kivéve a családi kötelékből szokják a folyamatos
együttlétet - mondta Tapolcai Gábor, a tábor vezetője. Az ala-
pozó edzéseken igyekeztünk fokozatosan terhelni a lányo-
kat, hogy megbizonyosodjunk róla, milyen fizikai állapotban
tértek vissza a nyári szünetből. Az előző évben elvégzett
munka eredményeként az izomfáradságok csak 4-5 nap után
jelentkeztek először. A jó fizikummal megkezdett medicin-
labdás erősítőedzések után, a labdás képességfejlesztő gya-
korlatok mellett a hangsúly a kombinatív gyors lefolyású
játékelemek megtanulásán volt. Szerdán és pénteken a Hotel
Bonvinoban wellnesseztek a lányok, amely a fáradt izmok
regenerálódása miatt fontos volt. Az érdeklődőket nyilvános
edzésre hívtuk, ahol láthatták, hogy hol tartunk a munkában.
A hét nap alatt tizennégyszer edzettük, amely fontos ala-
pokat adott a társaságnak a tanévre, ahol az U9-es kor-
osztályban fogunk tudni elindulni a Megyei döntőn, persze
a továbbjutás a célunk. Az utolsó edzésen még elmondtam,
hogy hétfőn délelőtt edzünk egyet, hiszen a gyerekek hét
napig az iskolában aludtak, kíváncsiak voltunk arra, hogy
reagálnak az edzésre egy otthon töltött éjszaka után. Nagyon
sok fontos kérdésre adott választ az az edzés, hiszen későn
vették fel a ritmust.

Mindent egybevetve elégedettek lehetünk az elvégzett
munkával, - folytatta az értékelést Tapolcai Gábor - a szü-
lőkkel egyesített remek közösséggel, és erre építve komoly
lehetőség van a sportág alapjainak lerakására az iskolában.
Sokat kell még dolgozni az elkövetkezendő hetekben, az
edzések mellett a Szombathelyi utánpótlás központ csapa-

tával fogunk több mérkőzés is játszani, amely majd az igazi
értékmérő lesz. Örömmel mondhatom, hogy a támogatók
közül is egyre többen érdeklődnek a sportág iránt. Köszön-
jük az iskolának a helyet, a szállodának a wellnesst, a polgár-
mester úrnak, hogy segít a támogatókat bevonni a sportágba.
Tapolcai Gábor még hozzátette, hogy sikerült az MKB
Veszprémtől harminc darab ingyenes jegyet kérni a szep-
tember 23-ai mérkőzésre, az iskolások közül még bárki
jelentkezhet. Külön megköszönte dr. Maczó Szilárdnak
Lőrincz Károlynak a táborhoz nyújtott segítségét.  Ky

Néhány szülői vélemény:
Lőrincz Andrea: - A gyerekek fejlődését ez az egy hét

kimagaslóan elősegítette mind fizikálisan, mind játéktu-
dásban. A lányok élvezték az edzőtábort, szerencsére a
sérülések csak kismértékben jöttek elő.

Kovács Krisztina: - Könnybe lábadt szemmel néztem
végig a bemutató edzést. Kislányainkat engedtük el, hogy
ismerkedjenek a kézilabdával és egy Csapat köszönt vissza
ránk! Hihetetlen fejlődés! Büszkék vagyunk rátok lányok!

Talabér Nagy Szilvia: - Szerintem nagyon jól sikerült az
egész tábor. Kezdik megtanulni, hogy mi a csapatmunka
lényege. Nagy lendülettel állnak majd a versenyek elé. Na
és persze még egyszer köszönjük szépen Gábor és Karesz
munkáját a csajok és a szülök nevében is.

Zentai István: - Végre látom az egésznek az értelmét! A
gyerkőcök pár nap alatt hihetetlen fejlődésen mentek
keresztül! Elképzelem, mi lehet ebből hosszú távon!
Nagyon örülök, hogy családias légkörben igazi sportot
láthattunk és a szülők is közelebb kerültek egymáshoz!
Köszönet Nagy Sziszinek is a záró buliért! Hajrá Tatay-s
kézisek!!
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Olvasói levelek

Sikeres kézilabdás tábor

A Képviselő-testület kiegészítésekkel elfogadta Badacsony-
tomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2011. I. félévi
költségvetési tervének teljesítéséről szóló beszámolót,
amelyből kiderül, hogy az előirányzathoz képest a bevételek
30,69 %-ban a kiadások pedig 37,11 %-kal teljesültek.

Székely István könyvvizsgáló véleménye szerint a 2011. I.
félévi költségvetési terv teljesítéséről készült előterjesztés
összhangban van a jogszabályi előírásokkal. Az előterjesztés
elfogadását javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy ismert a
hiány, amely likvid hitellel lett finanszírozva, de látszanak a
takarékoskodás jelei. Kiegyensúlyozott gazdálkodás folyik.

E napirend kapcsán elfogadta a testület a T.E.T.T. Fórum
levelének azon javaslatát, miszerint készüljön olyan tábláza-
tos kimutatás a költségvetés állásáról, amely soronként tartal-
mazza az alul- és felülteljesítéseket. A határozat szerint két-
héten belül újra áttekintik a költségvetést, megvizsgálják, hogy
mely feladatokat vonják vissza, melyek azok, amelyeket rész-
ben teljesítenek és milyen új feladatok jelentkeztek, amire for-
rást kell találni. Ennek kapcsán kerül sor az elmaradt bevé-
telek kompenzálására, és további bevételi források keresésére.

A jelenleg hatályban lévő fejlesztési szerződések felülvizs-
gálatát követően az ezekből adódó kötelezettségeket és jogo-
kat érvényesítik. A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazta a
polgármestert, hogy az SCD utódszervezetének vezetőjével
felvegye a kapcsolatot és tájékozódjon a fejlesztésekkel kap-
csolatos elképzelésekről, illetve a Badacsonyörsi strand
vonatkozásában a teendőkről.

A Tájház azonnali tetőfelújítása is bekerült a javaslatba,
mert dr. Magó Ágnes képviselő ismételten felhívta a figyelmet
arra, hogy milyen károkat okozhat a késedelem a lakosság
által összegyűjtött nagyon értékes gyűjteményben. Mint
ismeretes az éves költségvetésben a tájház megóvására
jóváhagyott 1 millió forint mellé dr. Magó Ágnes felajánlotta
képviselői tiszteletdíját. Ezen összegek Orbán Péter képviselő
szerint elégendők arra, hogy a tetőfelújítást elvégezzék. 

Emellett döntött a Képviselő-testület arról is, hogy a Táj-
ház felújításához ajánlott adományok gyűjtésére urnát helyez
ki a település több pontján. Az adományozók részére - kö-
szönetképpen - hűtőmágnest ajándékoz, amelyek elkészítését
Vastag Gábor térítésmentesen felajánlotta. Ky

Közérdekű
• A Képviselő-testület augusztus 31-ei üléséről •

Kit is képviselnek?

Nagy érdeklődéssel vártam a Badacsony újság augusztusi számát. Miért? Mert azt vártam, hogy az a négy képviselő, aki a
csatorna-beruházás törvényes elszámolása ellen szavazott, levonja tévedéseinek, sőt hibájának következményét, és lemond
képviselőségéről.

Simonné Visi Erzsébet és dr. Magó Ágnes a TETT Fórum színeiben lett képviselő. Rájuk kétszeresen vonatkozik a
Tisztesség és Erkölcs, de Orbán Péter és Csanádi Csanád sem mentesül a tisztesség és erkölcs követelménye alól az ingat-
lantulajdonosokkal szemben.

A fenti négy képviselő egy év alatt elfelejtette - vagy nem is tudta - képviselői esküjét, amely szerint a lakosságot kell kép-
viselniük.

Ugyancsak egy év kevés volt arra, hogy a jog és a törvény alapvető ismereteit elsajátítsák. (A pénzzel el kell számolni).
A fenti hiányosságok eredményezték elutasító szavazatukat. 
A sorozatos hibáikat egy módon lehet korrigálni, ha lemondanak a képviselőségről, és átadják helyüket olyanoknak, akik

legalább ezt a minimumot tudják teljesíteni. Zelczer Péter

Önöket képviseljük!

Sokan kérdezik miért nem szavaztam meg Zelczer Péter Úr kérelmét, amely a Csatornaberuházás IV. ütemének alakuló
ülésén ígért 60 milliós összeg elismerésére vonatkozott. 2010 év elején keresett engem ez ügyben először Zelczer Péter. Egy
hosszas beszélgetés után a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület akkori ügyvédjét azonnal megkerestem, aki az anyagok
bemutatása ismeretében azt mondta, ez egy bonyolult jogi helyzet, mivel a viziközmű már megépült, a társulat már megszűnt
és közeledik az elévülési idő is. A lakosság érdekében segítő jobbot nyújtottam Zelczer Úrnak, a Cégbírósághoz közösen
írtunk levelet, melyben kértük, hogy ne szüntessék meg a Társulatot, ám sajnos addigra már megtörtént a végelszámolás.
Képviselőként úgy gondolom, hogy nem a testület döntési hatásköre az, hogy ezt a jogvitát eldöntse.      

Simonné Visi Erzsébet képviselő

*
Fotó: Kalmár

Szoros meccsek,
szerencsétlen vereségek



Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Programajánlója
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• A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tisztelettel
meghívja Önt és családját, barátait a 2011/2012-es irodal-
mi kávéházi estek évadnyitó rendezvényére, melyen
előadást tart dr. Raffay Ernő történész Trianon okai és
következményei címmel szeptember 23-án (pénteken)
17.30 órakor, az Egry József Művelődési Házban. 
A kávéház, a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület tiszt-
újító közgyűlése kezdetekor (18.30) kötetlen beszélge-
téssel folytatódik. Közreműködik: A Himfy Irodalmi Kör
(Ali Éva, Krisztin N. Eszter, Ruzsa Mariann) és a NABE
Kórus. Összeállította: Tóth Mariann.

• Pannónia dicsérete 4. „Mint futó por” - Nagy Gábor-
est. Pusztay János elõadóestje szeptember 28-án 17
órakor. Vendégünk: Nagy Gábor költõ. Collegium
Fenno-Ugricum, Római út 69. (Keresztury-ház).

• Október 21. 19.00 óra: Fidesz szervezésében Hegedűs
Ferenc előadása „1956” címmel a Városi Közösségi
Házban.

• Október 22-én délelőtt: Nagy Imre Emlékszüret és
koszorúzás a Sipos Családi Birtokon .

• Október 23-án 17 órakor Szentmise 1956 mártír-
jaiért a Szent Imre Római Katolikus Templomban,
utána fáklyás felvonulás a Történelmi emlékparkba,
koszorúzás, Ünnepi műsor a Tatay Sándor Közös Fenn-
tartású Általános Iskolában.

• Október 28. 18.00 óra: Zenés kávéházi est az Egry
József Művelődési Házban

• A foltvarrási lehetőség iránt érdeklődők részére lehe-
tőséget biztosítunk, hogy kéthetente kedden 17-19
óráig a Városi Közösségi Házban találkozzanak és
varrjanak. Az első találkozóra és megbeszélésére szep-
tember 28-án 17 órakor kerül sor a Városi Közösségi
Házban (Badacsonytomaj, Fő u. 23.). Minden érdek-
lődőt szeretettel vár: Vassné Sárossy Gabriella és Fekete
Ferencné Péterfy Márta (06-20-433-21-87).

Állandó programok:
• Egry József Művelődési Ház:
Hétfő és szerda 19-22 óráig Ezüst Kükapu Táncegyüt-
tes próbája.
• Városi Közösségi Ház:
Páros héten szerdán 12.30-14.30 óráig Falugazdász fo-
gadóórája.
Csütörtök délután 14.00-17.00 óráig Nyugdíjas klub,
Olvasókör a könyvtárban.
Pénteken 10.00-11.00 óráig Manó klub.

A negyedik alkalommal megrendezett négynapos
Badacsonyi Rózsakő Fesztiválon több ezren hallgatták a
legkülönfélébb együttesek zenéjét a Díszparkban és a
Dísztéren felállított színpadok körül. 

A zene, tánc mellett kirakodóvásárral, étel-, italkínálat-
tal várták a vendégeket, akik többször is zsúfolásig meg-
töltötték a Díszteret napjaink felkapott sztárjainak ked-
véért. A szervezők (a vállalkozók Greznár Attila veze-
tésével, a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület és az
önkormányzat) arra törekedtek, hogy a fellépő elő-

adóművészek névsorát úgy alakítsák ki, hogy közöttük
minden korosztály megtalálja a számára legkedvesebbet.
Így többek között élvezhették Fluor Tomi, Vastag Csaba,
a Karthago együttes, Demjén Ferenc, Nagy Feró, Marót
Viki és a Nova Kultúr Zenekar, Wolf Kati, Király L.
Norbi, a Kaposvári Roxínház, az FRB, Kökény Attila,
Tolvai Renáta előadását. Persze a legkisebbeknek szóló
műsorok, bábjátékok éppúgy elmaradhatatlanok voltak,
mint az augusztus 19-i tűzijáték és a vitorláshajók lampi-
onos felvonulása. Ky

Badacsonyi fényvarázs és Rózsakő fesztivál

A Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület
Zalaszántón fórumot tart (Pethő Kúria, Zalaszántó, Fő u.
83.) szeptember 22-én 14 órakor, amelyen tájékoztatást ad
a 76/2011 (VII.29.) VM rendelet keretében megjelent
ÚMVP IV. tengely (LEADER) kiírásáról.

A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31.
között lehet majd benyújtani, viszont aki nem ad be
legkésőbb szeptember 29-ig projekt adatlapot, az nem tud
végleges pályázatot benyújtani októberben!

Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott
a település legnagyobb rendezvénye szeptember 10-11-
én, melynek hivatalos programja a hagyományok szerint
az egykori Ibos-Ramazetter háznál kezdődött. A szőlész-
borász elődökre emlékezve Tatay Ágota, majd az emlék-
műnél Csanádi Csanád alpolgármester mondott beszé-
det, a mólónál felállított nagysátorban pedig Rajzó Ildikó
képviselő nyitotta meg a szüreti fesztivált. A korábbi évek-
hez képest a vasárnapi felvonulás kevésbé volt látványos,
viszont új színfoltok is feltűntek a sorban. 

(Részletes beszámolónkat októberben olvashatják.)       Ky

Új LEADER pályázat!

Badacsonyi Szüret

Fotó: Deák

Köszönetnyilvánítás
A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola

tisztelettel köszöni meg Kiss József badacsonyörsi
nyaralótulajdonos által ajándékozott 3 pár súlyzó-
készletet, amit már nagy örömmel birtokba vettek a
diákok. Köszönettel: az iskola közössége

Felhívás!
Várjuk azoknak a borászoknak, egyéb vállalkozók-

nak a jelentkezését, akik a november 6-i búcsúban el-
árusítóként részt szeretnének venni.

Jelentkezni a Városi Művelődési Központ és Könyv-
tár elérhetőségein lehet: 06-87-571-115, 06-87-571-116,
06-30-852-9717, vmk@badacsonyiprogramok.hu.

A Szénégető dűlői szennyvízürítő telep helyreállítására
elnyert Európa Uniós pályázatról, az 53 millió forintot
kitevő munkálatok állásáról tartottak a helyszínen közös
sajtótájékoztatót a program résztvevői augusztus 17-én.

Az egykori tanácsi területen felhagyott szennyvíztelep
története közel húsz évre nyúlik vissza – mondta kö-
szöntőjében Krisztin N. László polgármester -, amit egy
Kft. használt, különös módon egy per után mégis oda
jutottunk, hogy az Önkormányzatnak keletkezett rekul-
tivációs kötelezettsége. Tíz éves előkészítés után sikerült
olyan pályázati forráshoz jutni, melynek révén nemcsak a
helyreállítást sikerül megvalósítani, hanem a továbbiak-
ban is a közösség érdekeit szolgálja. 

Ferenczy Károly, a VN Kft. jogelődjének egykori igaz-
gatója részletesen ismertette a telep történetét az
előkészítés rögös útját kiemelve, hogy a helyreállításhoz
szükséges döbbenetes nagyságrendű pénzt csak pályázat
útján lehetett előteremteni. A szennyvízlerakóba Bada-
csonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy és Káp-
talantóti községekből került beszállításra a szennyvíz. Az
I. sz. kazettájába történt minden ürítés, a II-III-as ka-
zetták soha nem funkcionáltak. A csatornaprogram meg-
valósításával a telep, mint lerakóhely megszűnt, bezárt.
Később elkészült a részleges környezetvédelmi felülvizs-
gálat, a rekultivációs terv, melyet a badacsonytomaji ön-
kormányzatnak meg kell valósítania. A rekultiválandó
terület ráadásul a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a
Balaton vízgyűjtő területén helyezkedik el, ezért nélkü-
lözhetetlen a keletkezett tájseb begyógyítása. Az egykori
telep környezetében több turistaút vezet, ami ugyancsak a
korábbi viszonyok helyreállítását indokolja.

Horváth Márta, a projekt műszaki vezetője elmondta,
hogy a terv szerinti kivitelezési munkálatok során a

keletkezett tájseb „begyógyul” és a földalatti ivóvízbázis
készlet így a későbbiek folyamán sem szennyeződhet. A
hatósági kötelezésnek megfelelően megvalósult a két
meglévő figyelőkút felújítása, további hármat pedig
kialakítottunk. A rekultivációt követően egy komposztáló
telep létrehozásával lehetőség nyílik a település környe-
zetében keletkezett zöldhulladék feldolgozására, mind-
amellett ez munkalehetőséget is teremt. 

Bolla József, a VN Kft. ügyvezető igazgatója, - mint
kivitelező - részletesen beszámolt a helyi vállalkozók
bevonásával folyó munkák állásáról, hozzátéve, hogy
műszaki és közbeszerzési okok miatt a tervezettnél las-
sabban tudnak haladni.  Ky

Tájseb gyógyítás

Fotó: Kalmár

A Szénégető dűlői szennyvízürítő helyreállítása a
Közép-dunántúli Operatív Program támogatási rend-
szeréhez benyújtott „Badacsonytomaj Szén-égető
dűlői Szennyvízürítő Rekultivációja” című KDOP-
2009-4.1.1/B-09-2010-0002 jelű pályázat finanszíro-
zásával valósulhat meg


