
Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott
településünk legnagyobb rendezvénye szeptember 10-
11-én, melynek hivatalos programja immár nyolcadik
alkalommal kezdődött az egykori Ibos-Ramazetter
háznál.

De vajon van-e okunk az ünneplésre – tette fel a kissé
szokatlan kérdést köszöntőjében Tatay Ágota, Tatay
Sándor leánya –, ha végiggondoljuk az elmúlt 55 év során
bekövetkezett változásokat az Ibosok, Eszterházyak által
felvirágoztatott borvidék életében. Biztos, hogy ennek a
mikronnyi ékszerdoboznak,- amit Badacsonynak hívunk
– több millió palacknyi bor gyártására berendezkedett
cégeket kell kiszolgálni? – tért át újabb kérdésével a mai
helyzetre Tatay Ágota. Vagy esetleg figyelhetnénk a
kézműves borászat felé haladó világra? Badacsony
mindig különleges látásmódot kívánt – vajon most
megkapja-e? Tegyünk érte mindnyájan legjobb tudásunk
szerint, - ne csak beszéljünk róla -, hogy ez az „angyali
táj” ezután is az itt élők boldogulását szolgálja. 

A Szőlészek- borászok emlékművénél Csanádi
Csanád alpolgármester mondott beszédet, kiemelve, hogy
nemcsak hagyomány, hanem kötelesség is a főhajtás azon
elődök emléke előtt, akik tevékeny közreműködői voltak
a „Badacsonyi bor” hírnevének megteremtésében,

megőrzésében. Vajon Badacsonytomaj mai lakói tudják-
e, büszkék-e erre a hírnévre, amely nélkül a város csupán
egy lenne a számos Balaton-parti település közül? Amikor
iskolásaink eljönnek az Egry múzeumba, megállnak-e
egy pillanatra ennél az emlékkőnél?

Badacsonytomaj Város Önkormányzata nevében
Rajzó Ildikó képviselő nyitotta meg a szüreti fesztivált a
mólófejnél felállított nagysátorban. – A rendezvénysorozat
alkalmából örömmel jelentem, hogy idén is van mit
szüretelni, bár az aszály okozta savtartalom csökkenés
miatt a munkálatok az átlagosnál korábban kezdődtek
Badacsonyban. A mustfokolók viszont nagyon szép
értékeket mutatnak, büszkék leszünk a 2011-es borainkra
is, - tette hozzá Rajzó Ildikó - 2012-ben pedig érdemes
lesz újra ellátogatni hozzánk.

Az ideális időben szinte „telt ház” volt mindkét nap
során a rendezvényen, de legnagyobb érdeklődés ter-
mészetesen a vasárnapi felvonulást kísérte, melynek
szőlőharangja ezúttal is Földi István plébános áldásával
indulhatott hosszú útjára a templom elől. A sorból ezút-
tal hiányoztak ugyan a gólyalábasok, viszont új, üde
színfoltok is feltűntek a szekereken, a cseh, lengyel, svéd,
szlovák küldöttségekről nem is beszélve.

A szőlészet borászat legnagyobb ünnepe a szüret –
mondta a borrendek gyűrűjében, a sátor színpadán
elhangzott köszöntőjében Lasztovicza Jenő országgyűlési
képviselő – a nehéz, áldozatos munkát végző termelő
ünnepe, melyet meg kell őriznünk.

A magyar borvidékek legyenek zarándokhelyek –
hangsúlyozta beszédében Krisztin N. László polgár-
mester – ahova időről-időre visszatérünk, hogy ősi
törvényeink szerint fejet, s térdet hajtsunk a természet
erejének, szépségének, a szőlőművelő ember kitartó,
fáradságos munkájának és borral, dallal, tánccal
ünnepeljünk. Emellett szűkebb és tágabb környe-
zetünkben tegyünk azért, hogy a magyar ember, magyar
bort fogyasszon - ezzel támogassuk a gazdákat, hogy az új
ültetvények telepítése, ne pedig a kivágása legyen a cél. 

Ky

Megalakult a Kulturális Tanács október 12-én a Pol-
gármesteri Hivatalban, mely szervezet a mindenkori in-
tézményvezetők mellett az alakuló ülésen megválasztott
civil tagokból áll. 

A Képviselő-testület több alkalommal tárgyalta, míg
végül sok javaslat figyelembevételével a június 29-i ülésen
meghozott határozatával összeállt a tanács azokból a
személyekből, akiket alkalmasnak találtak erre a meg-
bízatásra. Az alakuló ülésen közülük Nagy László,
Schneider Zsolt,  Tóth Mariann és Vastag Gáborné kapott
bizalmat, a javaslatok figyelembe vételével lezajlott
szavazás eredményeként Tóth Mariann elnökként, Nagy
László pedig helyetteseként tevékenykedik.

Az önkormányzat helyi közművelődésről szóló rende-
lete a szeptember 28-i Képviselő-testületi ülésen - egy ta-
valy végzett szakfelügyeleti vizsgálat alapján – áttekintésre
került. A rendelettervezet átesett egy társadalmi egyezte-
tésen is, a rendeletmódosítást pedig megtárgyalta a mega-
lakult Kulturális Tanács és a véleményük figyelembe
vételével tűzik majd ismét napirendre a rendeletalkotást. 

A tanács munkáját a Művelődési ház és Fodor József
igazgató fogja segíteni, a koordinációt végzik a lehető leg-
hatékonyabb munka érdekében. Az alakuló ülésen meg-
kezdték Badacsonytomaj Város hosszú távú közművelő-
dési koncepciójának kidolgozását, valamint foglalkoztak
a kulturális értékek listájának összeállításával. Ky
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Ha Tomaj felől felnézünk a hegyre, a fák lombjai felett egy
új alakzaton akad meg a szemünk, ami eddig nem volt ott.
Igen, az új kilátónk az! Szeptember elejére kinőtt az
építmény a hegytetőből, végre csaknem teljesen elkészült. A
modern, de mégis tájba illő építmény az országban
egyedülálló formavilágával a tetejéről elénk táruló
csodálatos kilátással most még messzebb viszi Badacsony
hírnevét.

November 5-én nagyszabású záróünnepséggel egybekötve
adjuk át a kilátó építményét, melyre minden érdeklődőt
szeretettel várunk. A kivitelezés az eredeti ütemtervhez
képest kicsit csúszott. A késedelem okairól a kimutatás el-
készítése folyamatban van. Mint azt Önök is tapasztalhatták
a kivitelező nem vette igénybe a helikopteres szállítást (amit
annyira vártunk). Ennek különböző műszaki okai vannak,
melyek az építkezés közben merültek fel.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása a következő
feladat, majd a projekt lezárása következik.

A sok viszontagságon átesett, 2007-ben indult projekt
mára beteljesült és végre örülhetünk „Egy jobb kilátásért!”.

A projekt a KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0013 számú, „Egy
jobb kilátásért! Új kilátó építése a Badacsony hegyen” című
pályázat keretén belül, az Európai Unió támogatásával való-
sul meg. Gerencsér Tamás projektmenedzser

Csaknem elkészült
az új kilátó!



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:
Védőnő: Hajdu Veronika, 87/471-698; +36-30/553-0069
Várandós és nővédelmi tanácsadás: csüt. 8-12-ig
Csecsemő, kisgyermek és ifjúsági tanácsadás: csüt. 10-12-ig
Óvoda-egészségügyi fogadóóra: csüt. 10-12-ig
Iskola-egészségügyi fogadóóra: minden hó első szer. 10-12-ig
A tanácsadások és fogadóórák a Védőnői Tanácsadó-
ban (Badacsonytomaj, Kert u. 18.) zajlanak.
Elérhetőség: hajduveronika@gmail.com
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: 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: zárva.
Szegedy Róza Irodalmi Emlékmúzeum: zárva.
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: Péczer Márk

Az újság a település honlapján is olvasható!

BADACSONY
Helyi közéleti lap

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

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

Tisztelt Lakosság! 
A 2009. évi CXXXIX Törvény értelmében a Magyar Köztár-
saság területén október 1-én megkezdődött a népszámlálás.

A számlálóbiztosok a KSH által kiadott címjegyzék alap-
ján, Badacsonytomaj településen is megkezdték és folyama-
tosan végzik az összeírást. A Polgármesteri Hivatalhoz a la-
kosság részéről több bejelentés is érkezett, mely szerint szá-
mukra a kérdőívek kézbesítése nem történt meg. Tájékoz-
tatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KSH által kiadott címlista,
amely alapján az összeírást végzik, sajnos nem teljes, a te-
rületen vannak olyan címek, amelyek a címjegyzéken nem,
vagy nem pontosan szerepelnek. A hiányzó címekre előre-
nyomtatott kérdőívekkel nem rendelkezünk, ezért a szám-
lálóbiztosok azt kézbesíteni nem tudták, azokat csak új cím-
ként tudják felvenni a címjegyzékbe. Annak érdekében, hogy
a népszámlálást teljes körben, minden személyre és lakásra
kiterjedően el tudjuk végezni, kérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy jelezzék akár személyesen, akár telefonon, ha nem
kaptak kérdőívet, vagy nem kereste fel őket számlálóbiztos. 

Az alábbiakban közöljük Badacsonytomaj településen
összeírást végző számlálóbiztosok nevét és elérhetőségét: 

Jelen tájékoztatónkhoz mellékelt körzetlista (3. oldal) első
oszlopában található körzetszámok alapján mindenki be
tudja azonosítani, hogy az általa lakott ingatlan melyik kör-
zethez és melyik számlálóbiztoshoz tartozik. Népszámlálási
munkánkhoz nyújtott segítségüket tisztelettel köszönjük!   

Tisztelettel: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 

Köztemetők új rendje
Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete 2011-ben mó-
dosított 44/2011(III.03) számú köztemetőkről szóló ren-
deletében átadta a Badacsonytomaj VN Kft-nek a város-
ban található köztemetőket teljes körű üzemeltetésre. 

Október hónapban megkezdtük a temetők újbóli feltérké-
pezését, a sírhelymegváltási idők felülvizsgálatát. A rendelet-
ben meghatározott megváltási idő sírhelyek esetében 25 év, a
2011. év előtt urnás elhelyezés esetében 10 év, azt követően a
24/2011. (V. 26.) önk. rendelet módosítás alapján ez 20 évre
emelkedett, míg a sírhely megváltási ideje változatlan
maradt. A sírhelyek és sírboltok megváltási díja pedig az
alábbiak szerint módosult:
1 személyes sírhely: 24000 Ft;     2 személyes sírhely: 40000 Ft 

2 személyesnél nagyobb sírhely esetén minden további
sírhely díja sírhelyenként 20000 Ft-tal nő.
1 személyes sírbolt: 180000 Ft; 2 személyes sírbolt: 300000 Ft 
4 személyes sírbolt: 540000 Ft; urnafülke, urnakripta: 24000 Ft 
urnakripta (4 személyes): 100000 Ft 

A temető bejárása során lista készült a lejárt megváltási
idejű sírhelyekről és urnahelyekről. Az érintett sírhelyszá-
mok megtekinthetőek lesznek a temetők előtt elhelyezett hir-
dető szekrényekben, valamint a sírhelyre értesítőt helyezünk
el. A lejárt sírhelyek, urnahelyek megváltására 2011. decem-
ber 31-ig van lehetőség a Badacsonytomaj VN Kft. irodahe-
lyiségében, ügyfélfogadási időben. Amennyiben nem kívánja
megváltani az érintett sírhelyet, azt kérjük, hogy írásban
jelezze felénk. A síron lévő síremléket a hozzátartozó felada-
ta elbontani és elszállíttatni. Azok a sírhelyek, melyeket a
megadott határidőn belül nem váltanak meg, újra kiadható-
vá válnak. A temető bejárása alkalmával sajnálattal tapasztal-
tuk, hogy vannak sírhelyek, melyek gondozatlanok, elhanya-
goltak. A 14/2004. (IV.5.) számú,  a köztemetők rendjéről,
használatuknak, igénybevételüknek szabályairól szóló ren-
delet 5. §-a kimondja: „(1) A köztemetők területén lévő sír-
helyek gondozását a sírhely felett rendelkezni jogosult saját
maga vagy megbízottja útján végzi, de ezzel - díjfizetés elle-
nében - a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Köz-
hasznú Nonprofit Kft-t is megbízhatja. A sírgondozásért
fizetendő díjat a temetőszabályzat tartalmazza.  (2) A közte-
metők látogatásáért és a sírgondozáshoz igénybe vett vízért
díj nem szedhető. (3) A sírgondozás során keletkezett szer-
ves hulladékot az erre rendszeresített hulladéktárolóban kell
elhelyezni. Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hul-
ladék elhelyezése tilos! A hulladék elhelyezéséért díj nem
szedhető.” Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy a fenti
rendelet alapján a sírhelyeket gondozni szíveskedjenek. A
VN Kft. kegyeleti okok miatt nem teheti rendbe a gondozat-
lan, elhanyagolt sírokat, csak a hozzátartozó megrendelése
esetén. Badacsonytomaj VN Kft.



Következõ ülés tervezett napirendje 2011.
évi munkaterv alapján (idõpont október
26. szerda 9.00 óra):
1. Civil szervezetek tájékoztatója az elvég-

zett közösségi munkáról
2. Az idegenforgalmi idény, a strandok és a

parkolók üzemeltetésének tapasztalatai
3. A Városi Művelődési Központ és Könyv-

tár szervezésében 2012-ben megvalósuló
turisztikai és városi rendezvények
helyének és idejének meghatározása

4. A Városi Művelődési Központ és
Könyvtár által 2011. évben lebonyolított
rendezvények értékelése

5. A 2011/2012 évi téli felkészülés feladatai
6. Badacsonytomaj város intézményeinek

energetikai felülvizsgálata

7. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és In-
tézményei 2012. évi belső ellenőrzésére javaslat

8. A Szegedy Róza Ház további működtetése
9. Előterjesztés a Járművek elhelyezéséről,

a parkolóhelyek biztosításáról szóló
7/2002. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

10. A járművek behajtási engedélyeinek kia-
dási és felülvizsgálati rendjére vonatko-
zó rendelet tervezet

11. Pályázatokról szóló tájékoztatás
12.A Bor-Tér Kft. képviseletében, Dr.

Schmidt Dániel kérelme területrész
megvásárlására

13.Közmeghallgatás előkészítése
14.Lejárt határidejű határozatok végrehaj-

tásáról beszámoló

Képviselő-testületi ülés



Tájékoztató az adóbevallás határidejének elmulasztása
során alkalmazandó eljárásról…

Az elmúlt időszak során az adózás területén sajnos a jog-
szabályi rendelkezések, határidők betartása nagymértékben
romlott. Az önkormányzat számára a kiszámítható és pontos
gazdálkodás céljából az adózás rendjéről szóló 2003. XCII.
törvény alapelveit is figyelembe véve a következőkről szeret-
ném tájékoztatni a tisztelt olvasókat. 

2011. szeptember 19. napjától Badacsonytomaj Város
önkormányzatának I. fokú adóhatósága  a méltányosság, a
törvény megtartásához szükséges tájékoztatás valamint a
megkülönböztetés tilalma érdekében abban az esetben, ha az
adóalany az adózás rendjéről szóló törvényben előírt adóbe-
vallási határidőt 5 munkanappal később nyújtja be mulasztá-
si bírságot nem szab ki. Abban az esetben, ha az adóbevallás
vagy adatváltozás a fenti időszakot meghaladja, de a 15 napot
nem éri el a mulasztási bírság összege magánszemély eseté-
ben 5.000.- Ft, míg gazdasági társaság esetében 10.000.- Ft.
Ha a késedelem mértéke az 1 hónapot meghaladja a kisza-
bandó mulasztási bírság összege minden megkezdett hóna-
ponként magánszemély esetében 5.000.- Ft összeggel, míg
gazdasági társaság esetében 10.000.- Ft összeggel növekszik.
Ezen rendelkezések minden az adóhatság által kezelt adófaj-
tára vonatkoznak. Az idegenforgalmi adó területén gyakran
előforduló probléma, hogy az adó alá tartozó tevékenységet
végző személy az adót határidőben megfizeti, azonban az
adóról bevallást nem vagy csak jóval későbbi időpontban tesz.
Az adó megfizetése az adóbevallási kötelezettséget nem vált-
ja ki. Adóbefizetési határidők: építményadó, telekadó, gép-
járműadó, iparűzési adó tárgyév március 15, szeptember 15.
idegenforgalmi adó - tárgyhónapot követő hónap 15. napja.
Az adózással kapcsolatos adatváltozás esetén a bejelentésre
nyitva álló határidő 15 nap. Telekadó esetében ez leggyakrab-
ban a tulajdonos személyében beállott változás. Építménya-
dónál változás lehet az ingatlan használati módjában bekö-

vetkezett módosulás. Az idegenforgalmi adó területén a szál-
láshelyek számának változására célszerű nagyobb figyelmet
fordítani. Az iparűzési adónál több mindenre kell figyelni, itt
az adóbevallás határideje tárgyévet követő év május 31.
napja. Bejelentés köteles az adószám megváltozása, a szék-
hely, telephely adataiban bekövetkezett változás, a bank-
számlát vezető pénzintézetnél történt módosítás. A fenti vál-
tozás bejelentés elmulasztása az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 172.§ (1) bekezdésének a.) pontja szerint
mulasztási bírsággal sújtható. 

Kérem városunk minden adófizető polgárát, hogy a jövő-
ben az adóbevallási, változásbejelentési határidőkre nagyobb
hangsúlyt fektessenek. 

Szigorodó környezetvédelem… 
Badacsonytomaj Város önkormányzatának képviselő –

testülete a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alap-
ról szóló rendeletét az augusztus hónapban megtartott ülé-
sén módosította. A módosítás szerint 2014. január 1-től azon
ingatlanok esetében, amelyek a kiépített szennyvízcsatorna
hálózatra nem kötöttek rá, az ingatlanon kialakított szenny-
víztároló gödör vízzáróságát évente ellenőriztetni kell. Az
ellenőrzésről szóló hivatalos igazolást az ingatlan tulajdono-
sa köteles minden év május 31. napjáig a Polgármesteri Hi-
vatalban bemutatni.  Tárgyévet követő év január 31. napjáig
be kell mutatni továbbá a Polgármesteri Hivatalban az ingat-
lan tulajdonosa vagy használója nevére kiállított, előző évi
eredeti vízszolgáltatási, és azokat a számlákat, amelyet a
folyékony hulladékszállító állított ki. Szeptember 15-e óta
lehetősége van az ingatlan tulajdonosoknak, használóknak a
nagy tömegben érkező szórólapok elleni hatékony védekezés-
re. Röplapot, szórólapot olyan ingatlanon elhelyezni, amely-
nek tulajdonosa, használója azt megtiltotta és ezt a tiltást jól
látható módon jelezte nem szabad. Abban az esetben ha, ezt
valaki megszegi vele szemben szabálysértési eljárás kezdemé-
nyezető. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzõ

Fontos információk a Jegyzőtől

Felújított kultúrház 

Orbán Péter képviselő napirend előtti felszólalása a Kép-
viselő-testület szeptember 28-i ülésén, amelyben a T.E.T.T.
Fórum Egyesület röplapjában megjelent írásra  reagált
(részlet a jegyzőkönyvből):

„A T.E.T.T. Fórum Egyesület egy felháborító, primitív
hangú levelet tett közzé a településen, amely tele van rágal-
makkal, hazugságokkal. Ezúton is kéri az illetékes úriembert,
ha már ír, akkor csak az igazságot írja le. Be fogja perelni rágal-
mazásért, de itt is szeretne pontonként megválaszolni Kárpáti
úrnak. Azt írta a levélben, hogy a Badacsonytomaj Város
Önkormányzata el akarta adni Weller Andrásnak a területet.
Weller Andrásnak bejött egy kérelme, amelyet a Képviselő-tes-
tület tárgyalt és elutasított. Értékbecslésről csak akkor kellett
volna beszélni, ha el akarták volna adni a területet. A követke-
ző a Bányász strand eladása volt. Kárpáti úr idézett egy K-T
határozati kivonatból, csak elfelejtette belőle kiemelni, hogy a
Képviselő-testület nemmel szavazott az eladásra. Utána
merült fel az a gondolat, hogy a Képviselő-testület abban part-
ner lenne, hogy az ajánlattevőnek bérbe adnák - esetleg az
önkormányzattal közös üzemeltetésben. Ez nem eladás. Itt
megint csúsztatás, hazugság történt. A levélben szó volt még
az Önkormányzat udvarának süllyesztéséről. Azt írják a cikk-
ben, hogy nem találtuk meg a felelősöket. Úgy érzi, hogy ez
nem az ő feladatuk, hanem a rendőrségé és az ügyészségé. A
Képviselő-testület megtette, amit tehetett: feljelentést tett. A
többi már nem a testület dolga. A következő, amit az Úr leírt:
„Orbán Péter nyerte el a munkát.” Ez megint hazugság. A
munkát a 100 %-osan önkormányzati tulajdonú VN Kft.
kapta meg, aki azt hat helyi vállalkozó bevonásával végezte el.
Az igaz, hogy Orbán Péter is részt vett a munkában, de nem
Orbán Péter nyerte el. Már sajnálja, hogy nem tette meg a fel-
jelentést Kárpáti úr ellen, amikor ezt először leírta az újság-
ban. Akkor még úgy gondolta, hogy előbb-utóbb abbahagyják
a rágalmazási kampányukat, de sajnos nem úgy lett. Az alsó
bazársorral kapcsolatos a következő csúsztatás. Azt írja a cikk
írója, hogy a T.E.T.T. Fórum mentette meg az eladástól. Ez
sem igaz, hiszen soha nem is akarták eladni. Annak idején
kiírtak egy pályázatot, hogy 20 évre bérbe adnák. (De nem volt
rá jelentkező.) Mindez azért történt, mert szerették volna, ha
találnak egy befektetőt, aki felújítja, újjáépíti. Erre mondta a
Fórum vezetője, hogy a bérbeadás felér egy eladással.
Valószínű, nekik az a céljuk, hogy lepusztítani Badacsonyt és
fillérekért felvásárolni. Van egy kérdése ehhez az úrhoz: Ha
ilyen lelkiismeretesen figyelemmel kísérik a település sorsát,
akkor miért hagyják, hogy a két kemping nyakig gazban áll-
jon, és miért nem járnak utána, hogy milyen módon került a
mostani tulajdonosok kezébe. Vajon ez miért nem zavarja
őket? Lassan már hetente kétszer feljelenti őt is, a polgármes-
ter urat is a Kormányhivatalban. Amióta megjelentek Kárpáti
úrék ezen a településen, azóta csak uszítanak, veszekednek.
Sajnos már ott tart az ügy, hogy családok, baráti kapcsolatok
szakadnak szét emiatt. Néha az utcán kajánul mosolyognak
rájuk az emberek az ilyen uszító, rágalmazó, nem igazat író
röplapok miatt. De majd a Bíróságon ezeket tisztázni fogják,
mert beperli Kárpáti urat rágalmazásért és becsületsértésért.”

Orbán Péter felszólalása

Kiadó földek
Az önkormányzat tulajdonában levõ  szántóföldek, amelyek
az Önkormányzat Képviselõ-testületének 135/2011. (V.25.)
számú határozata alapján meghirdetésre kerülnek mûvelési
bérletben történõ kiadásra:
sor-     hely-     megne- terület
sz.       rajzi vezés nagysága 

szám (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

sor-     hely-     megne- terület
sz.       rajzi      vezés nagysága 

szám (m2)

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 része1540
41 0214/50 szántó 1147
42 0214/53 szántó és árok 1424
43 0256/2 szántó 3666
44 0268/1 szántó 6142

Nem vízió térségünkben, hanem valóság. Sajnálatos tény
azonban, hogy nem városunkban, hanem Szigligeten való-
sult meg 2011. október 15-én. 

A kivitelezés igényesen és időben történt. Balassa Balázs, a
falu polgármestere ünnepi beszédében elmondta, hogy tele-
pülésükön az utóbbi 9 esztendő turisztikai és kultúrális fej-
lesztései az itt lakók és az ide látogatók kényelmét szolgálják.
Már több, mint terv a nyaraló vendégek igényeit kiszolgáló
part menti sétány kialakítása. Büszkén hangsúlyozta, hogy
Szigligetnek nincs semmilyen tartozása, a 2011-es esztendőt
tartalékkal kezdhette és az idei év takarékos gazdálkodásá-
nak köszönhetően – a fennálló gazdasági válság ellenére – a
2012-es évet is tartalékkal kezdheti. 

Badacsonytomaj Humán Ügyek Bizottsága nevében gra-
tuláltam Polgármester Úrnak. Elmondtam, milyen örömmel
tölt el, hogy ők felismerték azt, hogy térségünkben a turiszti-
ka és a kultúra szorosan összefonódik. Emellett a kultúra
erősítése olyan befektetés, ami nemzetünket erősíti – sajnos
ezt kevés vezető beosztású ember tudja – nyilván ez az oka
annak, hogy válság esetén a kultúra az első számú károsult.
Elmondtam, hogy nem hivatalból értesültem erről a
Szigliget és térsége szempontjából történelmi eseményről –
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő és V. Németh Zsolt
vidékfejlesztési államtitkár szintén ilyen szinten említette az
alkalmat – de szabaddá tettem magamat, mert részesévé kí-
vántam válni ennek a nem mindennapi eseménynek. El-
mondtam, hogy öröm falujukba látogatni és igazán jó példát
mutatnak nem csupán a környező, de az ország legtöbb tele-

pülése vezetésének: a közösség érdekeit szolgálják, beruhá-
zásaikkal a lakók kényelmét segítik elő, az ide látogatók egy
gondozott, szép településre érkeznek. Legújabb fejlesztéseik
is a turisztikát szolgálják, miközben a polgármesteri hivatal
épülete bizony roskadozik, a dolgozók munkavégzési körül-
ményei – hogy is mondjam – nem igazán felelnek meg az
úniós elvárásoknak... Ez a kérdés Szigligeten talán huszad-
rendű a falu jelenlegi vezetésének.

Mi a helyzet Badacsonyban? Hát nem ilyen rózsás. A kul-
túra? Nos, nálunk az is kérdés, hogy a fűtési szezon beindu-
lása miatt fenntartható-e egyáltalán az intézmény! 

Tartozás? Az bőven van! A korábbi testület felelőtlen gaz-
dálkodása két cikluson keresztül gondoskodott róla.
Soroljam? Miért is ne! 

- Vulkán kötvény kibocsájtás (svájci frank alapú hitel): 500
Mft összegben, illetve ennek árfolyamváltozásból eredő hatá-
sa, - a Magyar Államkincstár jogtalan normativa igénylés
miatti normatíva visszafizetés kamatostul: 37 Mft + kamat,
illetve az ehhez kapcsolódó kistérségi kiegészítő normativa
összege közel 10 Mft, - Városháza beruházásnál az udvar
újra építése 8,8 Mft, a beruházás során elkészült munkák
ellenértéke (16 Mft), amely igaz jelenleg még bíróság előtt
van, - Folyószámla hitelkeret: 78 Mft. 

Badacsonytomajon nem büszkélkedhet azzal a Polgármes-
ter, hogy tartalékkal kezdi a város az esztendőt. A korábbi
ciklusok bevett gyakorlata az volt, hogy a működési kiadások
jelentősen meghaladták a működési bevételeket. Magyarán:
nem volt szokás addig nyújtózkodni, ameddig az a bizonyos
takaró ért. A különbözetet egyszerűbb volt takarékoskodás és
átszervezés helyett kipótolgatni 1-2 ingatlan eladásából,
Bahart részvény értékesítéséből...

Hogy kik a felelősök? Reméljük, hamarosan nevek is nyil-
vánosságra kerülnek, hiszen az ügyek kivizsgálásai folyamat-
ban vannak. Megnyugtatásul bátran állíthatom, hogy az új
testület szakított a korábbi szokásokkal. Új jegyzővel, tiszta
lappal kezdtünk. Az idei esztendőben megkezdődött a hiva-
tal átszervezése, takarékosan gazdálkodtunk és nem értéke-
sítettünk a város vagyonából. A korábbi évek gazdaságtalan
működését nem lehet egy csapásra jó irányba terelni, ezért
tisztelettel kérjük Önöket, legyenek türelemmel irántunk.
Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy csodát te-
gyünk. Máskülönben bátran mondhatjuk, hogy az elmúlt 2
ciklus következményét unokáink is fizetni fogják!

Rajzó Ildikó elnök, Humán Bizottság 

Fotó: Kalmár
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Helye: Egry József Művelődési központ (Badacsonytomaj,
Római út 69.)
Ideje: 2011. szeptember 23. péntek 18.30 órától
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Nagy Miklós elnök - köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 18.30 órára összehívott közgyűlésen a
megjelent tagok száma összesen 47 fő. Ez kevesebb, mint az
alapszabályban rögzített 50%+1 fő. Ennek megfelelően az
egyesület elnöke az új közgyűlést 2011.szeptember 23-án
18.45 órára hívta össze, amely a megjelentek számától füg-
getlenül határozatképes, változatlan napirendi ponttal. 
Nagy Miklós elnök 18.45-kor megnyitja az újra összehívott
közgyűlést és megállapítja, hogy a közgyűlés 49 megjelent
taggal is határozatképes. 
Felkéri Vizkelety Dórát, hogy az első napirendi pontban sze-
replő témával kapcsolatban tartsa meg a beszámolót.
1. Tájékoztató a 2011. évi turisztikai szezonról – beszámoló
mellékelve.
Nagy Miklós elnök megköszöni a beszámolót. Levezető
elnöknek felkéri Békássy János elnökségi tagot. Kéri a köz-
gyűlést, hogy fogadja el a jelölt személyét. A közgyűlés egy-
hangúan elfogadja Békássy Jánost a közgyűlés levezető elnö-
kének.
Békássy János levezető elnök jegyzőkönyv vezetőnek felkéri
Rédl Istvánnét, a hitelesítésre Fekete Ferencné és Szíj
Gáborné tagokat, akik a felkérést elfogadják.
Békássy János levezető elnök – Kéri, hogy a közgyűlés a
jelölteket fogadja el. A fenti javaslatokat a személyekre a köz-
gyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadja.
Békássy János levezető elnök – ismerteti a napirendi ponto-
kat, melyből az elsőt már hallottuk. A második 
2. Tisztújítás (elnök; elnökségi tagok; felügyelő bizottság
választása)
Békássy János levezető elnök Kérdezi, hogy a napirendekkel
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása,  javas-
lata.
Amennyiben nincs, kéri, hogy a közgyűlés az előzetesen
megküldött napirendet fogadja el.
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület közgyűlése 49  igen
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet
elfogadja.
Békássy János levezető elnök –megkérdezi, hogy van-e véle-
mény, hozzászólás, kérdés Vizkelety Dóra beszámolójában
elhangzottakkal kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kéri, hogy a közgyűlés az elhangzott
beszámolót fogadja el.
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület közgyűlése 49  igen
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót
egyhangúan  elfogadja.
Békássy János levezető elnök - Nagy Miklós mint leköszönő
elnök szeretne pár szót intézni a tagokhoz.
Nagy Miklós elnök- megköszöni az eddigi támogatást, a fel-
gyülemlett munkái miatt nem tudja tovább vállalni az elnö-

ki tisztet, de az elnökségben szívesen tevékenykedik tovább.
Felkéri az elnökség tagjait, hogy közösen köszönjék meg az
eddigi bizalmat. Az  Elnökség  közösen köszöni a tagság
eddigi támogatását.
Békássy János levezető elnök – rátérünk a második napiren-
di pontra, a tisztújításra. A tisztújítás előkészítése jegyében 5
fős Jelölő Bizottság működött. A bizottság tagjait az
Elnökség felkérte és ők ezt nyilatkozatukkal elfogadták,
amely nyilatkozatok a közgyűlés helyszínén jelen vannak.
A Jelölő bizottság tagjai: Dr.  Magó Ágnes, Nagy Ágnes,
Kozári Beáta, Vizkelety Dóra és Bordás György
Békássy János levezető elnök felkéri Dr. Magó Ágnest a jelö-
lőbizottság elnökét, hogy tájékoztassa a közgyűlést az elvég-
zett munkájuk eredményéről.

Dr. Magó Ágnes a jelölőbizottság elnöke köszönti a köz-
gyűlést. 
A beérkező jelölőlistákon megnevezett  jelölteket a bizottság
megkereste és megkérdezte, hogy vállalják–e a jelölést.  A
szavazó lapra felkerült személyek elfogadták és vállalták a
jelölést.
Ennek alapján elnökjelölt: Margittai Elemér, Part Imre
Elnökségi tag jelöltek: Borbélyné Galambos Gabriella,
Békássy János, Istvándi Gergely, Nagy Géza,Weller
Andrásné, Tóth Gyula, Nagy Miklós, Part Imre, Sötét Ildikó,
Bordás György, Rákos Györgyi, Aranyodi Imre
Felügyelő bizottsági tagjelöltek: dr. Gáli Mihály, Vollmuth
Péter, Várnainé Soós Andrea, Takács Zsolt, Nagy Ágnes
A mai Tisztújító közgyűlés feladata, hogy megválasszák az
1.) Egyesület elnökségét, ezen belül:  - az elnököt  és  8
elnökségi tagot 
2.) a Felügyelő Bizottságot:  5  fő
A jelölő bizottság jegyzőkönyve mellékelve.
Békássy János levezető elnök – megköszönte a tájékoztatást.
Felhívja a közgyűlés figyelmét, hogy most kell megválaszta-
ni a Szavazatszámláló Bizottságot is.
Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságra: Várnai Pálné,
Németh Szabina, Lakat Veronika, Rédl Istvánné és Dr.
Németh Ákos.

Békássy János levezető elnök – A jelöltek elvállalták a felké-
rést, kérem a közgyűlést, hogy szavazzon a bizottság tagjai-
ra. 
A javaslatot a közgyűlés egyhangúan , tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül elfogadta.
Békássy János levezető elnök – ismerteti a szavazás menetét
– a fülkébe lépés előtt Rédl Istvánné ellenőrzi a szavazási
jogosultságot, a szavazólap átvételét aláírással kell igazolni. 1
fő elnököt, 8 fő elnökségi tagot és 5 fő felügyelőbizottsági
tagot lehet jelölni. Ennél kevesebbet lehet, de többet nem. 
19:45 órakor szünetet rendel el a szavazás idejére, kéri a
megjelent tagokat, hogy kezdjék meg a szavazást.
Békássy János levezető elnök – 20:30 órakor bejelenti a szü-
net végét és felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét,
hogy ismertesse a szavazás eredményét.
Dr. Német Ákos a szavazatszámláló bizottság elnöke tájé-
koztatja a közgyűlést a választás eredményéről.. Szavazat
számlálás során 3-három, részben érvénytelen szavazatot
találtunk. A  választás a következőként alakult:
Elnökjelöltek: Part Imre 37 szavazat, Margittai Elemér 12
szavazat
Az Elnökség tagjai: Nagy Miklós  41 szavazat, Borbélyné
Galambos Gabriella  38 szavazat, Istvándi Gergely 37 szava-
zat, Békássy János  37 szavazat, Weller Andrásné  36 szava-
zat, Nagy Géza  35 szavazat, Sötét Ildikó 28 szavazat, Tóth
Gyula  27 szavazat, Part Imre 26 szavazat, Rákos Györgyi  20
szavazat, Aranyodi Imre 11 szavazat, Bordás György 3 sza-
vazat- visszalépett, nyilatkozata mellékelve!
A Felügyelő Bizottság tagjai:

Nagy Ágnes 43 szavazat
Takács Zsolt                      40 szavazat
Vollmuth Péter                 38 szavazat
Dr. Gáli Mihály                 36 szavazat
Várnainé Soós Andrea 34 szavazat

Békássy János levezető elnök – megköszöni a szavazat-
számláló bizottság munkáját. 
Békássy János levezető elnök egyesével nyilatkoztatja a meg-
választott tisztségviselőket, hogy vállalják-e a tisztséget.
Minden megválasztott személy vállalja a tisztséget.  Az írásos
nyilatkozatok mellékelve.
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület közgyűlése egyhan-
gúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi 
09/2011 (IX. 23.) számú határozatot: 
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület közgyűlése által
megválasztott tisztségviselők a következők:
Elnök: Part Imre, Elnökségi tagok: Nagy Miklós, Borbélyné
Galambos Gabriella, Istvándi Gergely, Békássy János, Weller
Andrásné, Nagy Géza, Sötét Ildikó, Tóth Gyula  
A Felügyelő Bizottság tagjai: Nagy Ágnes, Takács Zsolt,
Vollmuth Péter, Dr. Gáli Mihály, Várnainé Soós Andrea     
Az újonnan megválasztott elnök és az elnökségi tagok meg-
köszönik a közgyűlés bizalmát. 
Dr. Németh Ákos tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a sza-
vazatszámláló bizottság által a szavazatszámlálás alatt készí-
tett dokumentumok szerves részét képezik a jegyzőkönyv-
nek.A szavazólapok egyben összekötve, a szavazatgyűjtő
dobozba elhelyezve és lezárva, majd a szavazatszámlálók
által aláírva, Rédl Istvánné által biztos helyre elhelyezve,
kerül megőrzésre. 
30 nap áll rendelkezésre a választási eredmény és a közgyű-
lési határozat ellen jogorvoslatot kérni, melyet a Veszprém
Megyei Bíróságra lehet benyújtani. A 30 nap kezdő dátuma
2011. szeptember 24.
Békássy János levezető elnök – több napirendi pont nem
lévén, megköszöni a megjelentek részvételét és 20.50-kor
berekeszti a közgyűlést.

Jegyzőkönyv:

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület közgyűléséről

Köszönet
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület újonnan meg-

választott Elnöksége tisztelettel megköszöni a Tagság bi-
zalmát és kéri a további folyamatos és aktív részvételét a
vállalt feladatok elvégzésében.

Tisztelettel és köszönettel

A BCTE Elnöksége nevében Part Imre elnök

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár
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Rendezvény neve Helyszín

Borbarangolás-Zenés Borvacsora Borpincék február-május minden szombaton
Zenés kávéházi est Badacsonytomaj, február 24.
Ünnepi megemlékezés Badacsonytomaj, Emlékpark március 15.
Zenés kávéházi est Badacsonytomaj, március 30.
Magyar Költészet Napja Badacsonytomaj, Közösségi Ház április 11.
Húsvéti Locsoló bál Badacsonytomaj, április 8.
Zenés kávéházi est Badacsonytomaj, április 27.
Pünkösdi Eljegyzés - 
Fesztiválja

Badacsony, Dísztér május 22-24.

Pünkösdi Keszeg Fesztivál Badacsony május 27-28.

Város- és Gyermeknap
Badacsonytomaj, Sportpálya június 2.

Badacsony június 9-10.

Badacsonyi Borhetek Badacsony, Móló július 14-31.
Dísztér augusztus 17-20.

Badacsonyi Fényvarázs és vitorlás felvonulás Badacsony, Móló augusztus 19.

Badacsonyi Szüret Badacsony, Móló szeptember 8-9.
Nagy Imre Emlékszüret Badacsony, Sipos Birtok október 22.
Szent Imre napi búcsú Badacsonytomaj, Sportpálya november 4.
Márton napi Vigasság Badacsonytomaj, november
Városi Mikulás váró Badacsonytomaj, december 2.
Advent Badacsonytomaj, december 14-15.

Kocsonya Szépségverseny Faluház  február 11.
Tanúhegyek Teljesítménytúra Rajt és cél Faluház udvara május 26-27.
III. Badacsonylábdihegy, Strand június 30.
Szent Ignác Napi Búcsú Badacsonylábdihegy, Strand augusztus 4.
Szürkemarhás Falunapi Sokadalom Faluház udvara augusztus 10-12.
Márton napi Újbor Vacsora november 17.

Faluház udvara december 8.

Tavaszváró március 15-18.
Várkapunyitó  Vár április 7-9.
Várfesztivál   Vár május 26-28.
Szentháromság-napi hegyi búcsú június 2.

Várjátékok  Vár

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

Magyar Dudazenekar  Vár június 16.19.00óra
Szélkiáltó együttes Vár július 23. 19.00 óra
Balkan Fanatik  Vár június 30. 20.00 óra
Papa Jazz Seven  Vár július 14. 20.00 óra
Holdviola  Vár július 21. 20.00 óra
Benkó Dixieland Band július 28. 20.00 óra
Szigligeti Nyári Napok július 29 - augusztus 5.
Csík zenekar augusztus 11.

Vár augusztus 18-19.
Szüreti vigadalom település utcái szeptember 29.
Várfutás Szigligeti Vár október 13.

Strand október 22-23.

V. Falusi Disznóölés - ceremónia mester a Jó 
Laci betyár

Helyszín: Önkormányzat - 
Ház, Ábrahámhegy Badacsonyi u. 13

február 4.

Falunap június 2.
június 3.

XVI. Bernáth Aurél tanítvány kiállítás június 1.
Bornapok , Sportpálya augusztus 1-5.

Strand augusztus 20.

Murcifesztivál
Ábrahámhegy Strand, Sziget utca, Iskola 
utca, , érkezés vissza a 
strandra

szeptember 29.

Márton napi libavacsora november

Badacsony Régió rendezvényei 2012.

!
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BADACSONY, BADACSONYTOMAJ

BADACSONYTÖRDEMIC

SZIGLIGET

TDM pályázat
A BCTE 48 348 510 forint összegű vissza nem térítendő
támogatást nyert el a Közép-dunántúli Operatív Program
„Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek
támogatása” pályázat keretében „A BCTE, mint balatoni
turisztikai desztináció menedzsment szervezet fejlesztése”
című projekt megvalósítására. A projekt megvalósítása so-
rán eddig 19 339 404 Ft támogatás kifizetése és elszámolá-
sa történt meg, most várjuk a következő támogatási össze-
get. Az önerő mértéke 15 %.

A projekt célkitűzései a BCTE céljainak elérését biztosító,
megfelelő szakmai rutinnal, tapasztalattal rendelkező mun-
kaszervezet létrehozása és a hosszú távú működés szerveze-
ti, infrastrukturális és szakmai alapjainak biztosítása. Alap-
vető és újszerű szolgáltatások bevezetése a tagok bevonásával
a desztináció vonzerejének erősítéséhez, az odaérkező turis-
ták megelégedettségének növelésére, s nem utolsó sorban a
tagság létszámának növelése és az Egyesület bevételeinek,
hosszú távú fenntarthatóságának megalapozása érdekében.

A TDMSZ szervezet- és hálózatfejlesztés keretén belül
az Egyesület TDM menedzsere 2010. szeptemberében meg-
kezdte a Pannon Egyetem (Keszthely) 3 féléves továbbkép-
zését, melyből kettőt már sikeresen abszolvált.

A munkaszervezet tagjai (3fő) 2010. október 12. és 2011. de-
cember 31. között angol nyelvi továbbképzésen vesznek részt. 

A TDMSZ tagjai számára 8x1 napos szakmai továbbkép-
zést szerveztünk, mely 2010. december 16-17-én, 2011. janu-
ár 6-án, 13-án és 20-án, 2011. február 3-án és 17-én, valamint
2011. március 24-én zajlott. A tagok részére április 27-30.
között Dél-Tirolban szerveztünk tanulmányutat, ahol az
évtizedek óta jól működő TDM rendszer legjobb példáit
ismerhették meg.

A szintén tagjaink számára tervezett szakmai tréninget “Ven-
dégbarát szolgáltatás” címmel november hónapban indítjuk.

A szakmai, szolgáltatás- és kínálatfejlesztés terén 2010.
októberében elkészült a desztináció animációs tanulmánya.

A nordic walking projekt keretén belül 2010. november
06-án tagjaink számára Nordic walking ismeretterjesztő elő-
adást és gyakorlati bemutatót tartottak a Magyar Nordic
Walking Akadémia elnöke és a Nemzetközi Nordic Walking
Sportszövetség elnöke. Szervezetünk megbízásából a projekt
keretén belül feltérképezték a desztinációt, javaslatot tettek
nordic walking útvonalak kialakítására. A projekt folytatása-
ként májusban sor került 8 fő nordic walking túravezető ki-
képzésére ill. elkészül november végére a komplett tanul-
mány, valamint az útvonalak kitáblázása és  nemzetközi mi-
nősítése. A szolgáltatás-fejlesztési cselekvési program elké-
szítésére megbízást adtunk a kiválasztott cégnek, a munka
folyamatban van. A turisztikai hálózatfejlesztési koncepció
elkészült, társadalmasítása folyamatban van.

A TDMSZ infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés
terén az Információs szolgáltatási és látogatómenedzsment
rendszerterv kidolgozása az Egyesület megbízásában a
hónap végére befejeződik. A touch info pontok létesítése
terén közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerül
október 14-ig a beszállító és a szerződéskötés megtörténik
október 31-ig. Az irodai bútorok beszerzése terén az irodai
ügyfélszékek és forgószékek beszerzése megtörtént, a bada-
csonyi és a szigligeti front office bútorai május közepére elké-
szültek. A desztinációs turistatérkép 3000 példányban elké-
szült. A TDMSZ informatikai eszköz- és szoftverbeszerzé-
sek, hardverfejlesztés keretén belül megtörtént az eszközök
beszerzése január hónapban, ill. azok üzembe helyezése.

A marketing-kommunikációs, PR, értékesítés-ösztönzé-

si fejlesztések terén meg-
bízást adtunk pozicio-
nálási és versenyképességi stratégia és az ezen alapuló arcu-
latterv készítésére. Ezek terveink szerint október végére elké-
szülnek.

Újságírói study tourt szerveztünk 2011. február 08-án a
desztináció turisztikai lehetőségeinek bemutatása céljából.
Óriási érdeklődést keltettünk a meghívással, mert a tervezett
20 fő helyett 34 főt láttunk vendégül. Sikeresen részt vettünk
a budapesti Utazás kiállításon és a tervezett belföldi turiszti-
kai kiállításokon. A keresőmarketing szolgáltatás igénybevé-
telére kiválasztottuk a legoptimálisabb ajánlatot,  hogy erősít-
hessük az online marketing tevékenységünket. A bemutató
program elkészítésével megbíztuk Kalmár Györgyöt, decem-
berre készül el, mivel a 4 évszak szemszögéből mutatja be a
desztinációt. Kiadványaink közül elkészült a Borbarangolást
népszerűsítő szórólap és plakát, a kinyitható kártyanaptár a
desztináció rendezvényeivel. A régiós kiadványunk 20.000
példányban magyar nyelven megjelent, az angol és német
(5-5000 db) most kerül nyomdába.

Leader pályázat
A BCTE a Helyi Vidék-fejlesztési Stratégiák LEADER fe-

jezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás „ Infotermi-
nál rendszer kiépítése célterületre” pályázati felhívása kereté-
ben benyújtott támogatási igényét elfogadták és 12 675 000 Ft
támogatást ítéltek meg. A pályázat támogatási intenzitása 100%-os.

Mindkét pályázatból 4 db infoterminál beszerzésére ke-
rül sor, így összesen 8 db berendezés emeli az információ-
szolgáltatás színvonalát a desztináció 4 településén (B.to-
maj, B.tördemic, Szigliget, Ábrahámhegy) november hónap
végétől kezdődően.

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Elnökségétől

MEGHÍVÓ
Ezúton tisztelettel meghívjuk Tagjainkat és  településünk érdeklődő lakóit

ismeretterjesztő turisztikai fórumunkra, 
melyet október 21-én pénteken 17 órától a Hotel Bonvino konferenciatermében tartunk

Napirend: -  Széchenyi Pihenő kártya elfogadása – Hogyan tud az Egyesület segíteni tagjainak?
Meghívott előadó: Varga Vera, OTP Szépkártya Csoport

- Magánszálláshelyek országos minősítési rendszere
Hogyan készüljünk fel a minősítésre?
Meghívott előadó: Kovácsné Szúnyogh Szandra, Magánszálláshely Minősítő Munkatárs

- BCTE Szobakiadók Érdekvédelmi Munkacsoportjának megalakítása
- Badacsony Kártya 2011. évi működése – Tapasztalatok, statisztika, vitafórum

Meghívott vendég: dr. Weller-Jakus Tamás, Badacsonytomaj  Város Jegyzője
Készüljünk már most együtt a következő turisztikai szezonra!

Számítunk Tagjaink aktív részvételére! Tisztelettel BCTE Elnöksége

Tájékoztató a megvalósítás alatt álló pályázatokról 

Badacsony Régió rendezvényei 2012-ben



Örömmel értesítem Városunk Lakóit, hogy

biztosításközvetítő irodámat
a József A. u. 24. sz. alatt megnyitottam.

Szolgáltatásaink:

• gépjármű-biztosítás

• vagyonbiztosítás

� életbiztosítás

� kárbejelentés

� egyénre szabott

tanácsadás

Nyitva tartás: Szerda 16-20 h,

Péntek 16-20 h, Szombat 10-14 h

Tel.: 06 70/382 9210

Békássy János pénzügyi  és biztosítási tanácsadó

A lengyelországi Magyarbarátok Társasága 2011 márciu-
sában „Kisművész” pályázatot hirdetett óvodások és kis-
iskolások részére, melynek témája a magyar kultúra, a ma-
gyar történelem bemutatása volt.

Március hónapban minden évben nagyobb hangsúlyt fek-
tetünk a hazafias nevelésre, ezért idén is mindennapi be-
szédtémánk volt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
a gyermekek értelmi fejlettségi szintjén. Szívesen hallgatták a
Gábor Áronról, Bem apóról, Petőfi Sándorról szóló
történeteket. A bátor huszárok nemcsak a fiúkat kápráztatták
el, a kislányok is szívesen rajzolgattak lovakat játékidőben,
hiszen ló nélkül nincs huszár. Rajzoltak még sümegi-,
szigligeti várat, legelő szürkemarhacsordát, birkanyájat,
kéményen fészkelő gólyákat, ami az ő kis ismereteik szerint
jellemzi a magyarságot, beleszőve saját fantáziájukat is, mint
például a szivárványos lovacska.

Tizenegy kisművész alkotásával neveztünk és Szabó
Fédra óvodásunk, (ma már iskolás) meghívót kapott a

veszprémi megyeháza Szent István termében megrendezett
„Kisművész” pályázat díjátadó gálára. Örömmel kísértem el.
Útközben azon gondolkodtam, vajon ki örül jobban a siker-
nek? A kislány, aki talán fel sem tudja fogni, hogy milyen
jelentőséggel bír, ha valaki csupán szívből jövő jókedvében
tesz valamit, ami másoknak is jó. A szülők, vagy az én
örömöm nagyobb, mert egy gyermekünk által ismertebbé
lesz a Pipitér óvoda nemcsak itthon, de a lengyel barátok
körében is?

1200 beérkezett pályaműből a legjobb 15-öt díjazták azon
a gálán, melyen többek között részt vett a lengyel nagykövet
és a magyar miniszterelnök-helyettes is. Fédra vehette át
elsőként az oklevelet és az ajándékot Kovács Norberttől, a
Megyei Közgyűlés alelnökétől, és Aleksandra Zuba-Benntől
a Szivárványos Lovacska című rajzáért.

E nap felejthetetlen élményt nyújtott a kisgyermekeknek,
szüleiknek és pedagógusaiknak. Minden díjazott kisgyer-
meknek – kiemelve Fédrát - gratulálok, és sok sikert kívánok
kolléganőim nevében is!

Dr. Gelencsér Ottóné

Szivárványos LovacskaAnyakönyvi Hírek

Wallovics Júlia 
Wallovicsné dr. Moldoványi Nóra és 

Wallovics Zsolt gyermeke
(született szeptember 14-én)

Kérem, engedjék meg, hogy közel 20 éves aktív tűzoltói pálya-
futásomat befejezve, néhány sorban elköszönjek Önöktől. 

Teszem mindezt azért, mert ezen két évtized alatt hivatá-
sos tűzoltói szolgálatomat gyakorlatilag mindvégig Bada-
csonytomajon teljesítettem, így ez a település, annak lakossá-
ga akarva-akaratlanul mély nyomokat hagyott bennem.
Folytatom ezt azzal, hogy ezek a nyomok – így visszatekintve –
olyan, szinte kizárólag pozitív nyomok, melyek meghatáro-
zóak egy ember életében. Tekintettel azonban a közeljövő
várható változásaira, egyéb külső tényezőkre, úgy kellett
döntenem, hogy 2011. október 1-től befejezem hivatásos
szolgálatomat. Ez a döntés nem volt egyszerű, mert olyan dön-
tést kellett meghoznom, mely elveimmel, előzetes elhatá-
rozásaimmal nem teljesen egyezik. A tűzoltó szakma iránt
mély tiszteletet és szeretet éreztem egész pályafutásom során,
ez természetesen nem változik meg döntésem következté-

ben. A tűzvédelem – bár alapvetően más formában – ezután
is életem része marad. Ezúton szeretném megköszönni Ba-
dacsonytomaj Város polgárainak azt, hogy az elmúlt közel
20 évben mindig is támogattak bennünket, segítették mun-
kánkat, úgy nekem, mint a tűzoltóság teljes személyi állo-
mányának. Köszönetemet nyilvánítom ki a város minden-
kori vezetőségének, úgy gondolom, a tűzoltóság és az önkor-
mányzat kapcsolata mindvégig példaértékűnek volt tekint-
hető Badacsonytomajon. Végül, de semmiképpen sem utol-
sósorban, engedjék meg, hogy köszönetemet és tiszteletemet
fejezzem ki annak a negyven-egynéhány embernek, akik a
Badacsonytomaji Tűzoltóság személyi állományát alkotják,
és kérem Önöket, hogy ezen túl is álljanak ki mellettük,
erkölcsi támogatásukkal segítsék munkájukat, vigyázzanak
rájuk, hogy ők is vigyázhassanak Önökre.

Köszönettel: Segesdi Ferenc tű. alez.

Badacsonytomaj Tisztelt Polgárai!

„Könyvtárak összefogása a tudásért” címmel Országos
Könyvtári Napok zajlottak október 3 -9. között. A már
hagyományosnak számító rendezvénysorozatba a bada-
csonytomaji városi könyvtár is benevezett.

Október 3. 
Deák Ferencné helyi amatőr fotós kiállításának meg-

nyitása az „öröklődő tudás” jegyében. A kiállított képek
nagy örömet szereztek az érdeklődőknek. Közkívánatra
két héttel meghosszabbítottam a kiállítás időtartamát.

Október 5.
Az általános iskola igazgatójával egyeztetett program

keretében az iskola tanulói ellátogattak a városi könyv-
tárba. Az első és második osztályos kisdiákok boldogan vet-
ték birtokukba az intézményt. Jó volt látni a sok földön
üldögélő gyereket, amint elmélyülten tanulmányozzák az
általuk kiválasztott könyvet. Számomra a legnagyobb
élmény az volt, ahogy a gyerekek egy része körém gyűlt
mesélés közben és szájtátva hallgatták a felolvasott mesét.

Október 6.
A”praktikus tudás” keretében Dr. Scheller György

háziorvos tanította a jelenlévőknek az elsősegélynyújtás
alapjait. A gyakorlati bemutatóval fűszerezett előadás
nagyon sok fontos ismeret birtokába juttatta a résztvevőket.
Reméljük, hogy a megszerzett tudást éles helyzetben
képesek leszünk hasznosítani.

Október 7.
„Játékkal a tudásért” címmel Tóth Mariann nagyon iz-

galmas előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Idén is
nagy sikere volt a sorsolásnak, amin értékes könyveket,
illetve apróbb tárgyakat lehetett nyerni. Az egész héten tartó
megbocsátás hete jegyében nem kellett fizetni a késve vissza-
hozott dokumentumokért. A népszámlálás adatlapjainak ki-
töltésében is segítettem a hozzám fordulóknak, lehetővé téve
az interneten történő továbbítást.  Szántainé Ruzsa Mariann

Könyvtárak összefogása a tudásért

Fotó:  Óvoda

Fotó:  Óvoda

Hajdu Veronika védőnő látja el augusztustól Badacsony-
tomaj, Badacsonyörs, Badacsony településrészek területi,
óvoda - és iskola-egészségügyi feladatait.

Az ifjú hölgy a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudo-
mányi Karának Védőnő szakán 2008-ban szerzett diplomát.
Idén áprilistól pedig okleveles babamasszázs oktatóként is
tevékenykedik, korábban Vas megyében lakott és dolgozott.
A badacsonytomaji védőnői állásra több pályázó közül
választotta ki Hajdu Veronikát a Képviselő-testület.

A pályaválasztásom azért esett erre a szakmára – mondja
Hajdu Veronika –, mert nagyon szeretem a gyermekeket és
védőnőként fejlődésüket egészen az Édesanyjuk pocakjában
való léttől kezdve nyomon követhetem. Ez igazán megható
és felemelő érzés tud lenni. Munkám során családlátogatások
és tanácsadások alkalmával segíthetem a Kismamákat és a
Szülőket. Kérdéseikkel és problémáikkal egyaránt bizalom-
mal fordulhatnak hozzám. Az elkövetkezendő időben terve-
im közt szerepel - igény szerint – szülésre felkészítő tanfo-
lyam és babamasszázs tanfolyam elindítása, a védőnői fel-
adatok színvonalas végzése mellett.

A tanácsadások és fogadóórák a Védőnői Tanácsadóban
(Badacsonytomaj, Kert u. 18.) zajlanak. Elérhetőség: 87/471-
698; 30/553-0069; hajduveronika@gmail.com Ky

Az új védőnő

Fotó: Deák

Fotó: Ruzsa



Amikor Jézus elhagyta Kafarnaum városát, meglátott a
vámnál egy Máté nevű adószedőt, akit foglalkozása miatt az
emberek megvetettek: kizsákmányoló, nyerészkedő uzsorás-
nak tekintették. Ezért az írástudók és a farizeusok a nyilvá-
nos bűnösökkel egy kategóriába sorolták, Jézusnak pedig a
szemére vetették, hogy „a vámosok és bűnösök barátja”, sőt
együtt étkezik velük. Jézus – nem törődve a kor társadalmi
szokásaival – meghívta Mátét, hogy kövesse őt, és elfogadta
tőle az ebédre szóló meghívást. Így tett később Zake-ussal is,
a jerikói vámszedők vezetőjével. Amikor kérdőre vonták,
hogy miért teszi, azt válaszolta, hogy a betegeket jött gyógyí-
tani és nem az egészségeseket; nem az igazakat jött hívni,
hanem a bűnösöket. Meghívása ez alkalommal is egy bűnös-
höz szólt: „Kövess engem!”

Jézus ugyanezekkel a szavakkal fordult a tó partján
Andráshoz, Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz. Bár más sza-
vakkal, ugyanerre hívta Pált is a damaszkuszi úton. Így foly-
tatódott ez évszázadokon át: minden népből és nemzetből
számtalan férfit és nőt hívott magához; és így
tesz ma is. Belép életünkbe, különböző helye-
ken és különböző módon találkozik velünk, és
újra elismétli a meghívást, hogy kövessük őt.

Személyes kapcsolatra hív bennünket, hogy
vele legyünk, ugyanakkor meghív arra is, hogy
együttműködjünk vele az új emberiségről al-
kotott nagyszerű tervének megvalósításában.

Jézusnak nem számít, hogy gyengék,
bűnösök és nyomorúságosak vagyunk. Szeret
és kiválaszt bennünket úgy, ahogy vagyunk.
Szeretete átalakít, erőt és bátorságot ad, hogy vá-
laszoljunk neki és kövessük őt, ahogy Máté is tette.

Mindegyikünket különlegesen szeret, min-
degyikünk számára különleges életutat és hi-

vatást tartogat. Ezt a szívünk mélyén érezzük, meg a Szent-
lélek sugallatára körülményeink révén, vagy azok tanácsai és
útmutatásai által, akik szeretnek minket. Bár a legkülönfé-
lébb módon, mégis ugyanazt ismétli: „Kövess engem!”

Ez az ige nemcsak életünk sorsdöntő választásaira érvé-
nyes, Jézus minden nap megismétli. „Kövess engem!” –
javasolja legegyszerűbb hétköznapi kötelességeink teljesítése
közben. „Kövess engem” – mondja abban a próbatételben,
amelyet át kell ölelnünk; a kísértésben, amelyet le kell győz-
nünk; a szolgálatban, amelyet meg kell tennünk…

Hogyan válaszoljunk hívására? Úgy, hogy megtesszük,
amit Isten kér tőlünk a jelenben, ami mindig különleges ke-
gyelmet hordoz.

Kötelezzük el magunkat ebben a hónapban, hogy határo-
zottan Isten akaratának szenteljük magunkat: a testvérnek,
akit szeretnünk kell, a munkának, a tanulásnak, az imádság-
nak, a pihenésnek, annak a tevékenységnek, amelyet éppen
végzünk. Meg kell tanulnunk minden pillanatban meghal-

lani szívünk mélyén Isten hangját, amely lel-
kiismeretünkön keresztül is szól, és meg-
mondja, hogy Ő mit kér tőlünk. Legyünk
készek mindent feláldozni, hogy teljesítsük
kérését!

„Add meg, ó Istenünk, hogy egyre jobban
szeressünk téged, és ne csak napról napra,
mert lehet, hogy túl kevés napunk van
hátra. Add meg nekünk, hogy a jelen min-
den pillanatában teljes szívünkkel, lel-
künkkel és erőnkkel szeressünk téged
abban, ami a Te akaratod!” 

Ez a legjobb módja annak, hogy kövessük
Jézust.

István atya

Katolikus üzenet: „Kövess engem!” (Mt 9,9)

A gyártelep felújítása után az üzem környéke is alaposan
megváltozott. 1934-41-ben elkészült a Tomaj alsó részén át-
vezető 71-es út, aminek hatalmas töltései és vasúti felüljáró-
ja elválasztotta egymástól a falut és az üzemet. Az utóbbit
ilyennek látta a felüljáróról egy korabeli újságcikk szerzője:
„…ott lenn egy gigantikus mű, a bánya új zúzótelepe emel-
kedik fantasztikus formákkal és szorgoskodó emberekkel.”

Közvetlenül a második világháború előtt fent a bányában
210-220 személy dolgozott az alábbi beosztásban: 80 kővágó,
60-100 csillés, 5-6 robbantó, 2 sodronypálya-kiadó, 2 csillefo-
gadó, 8 karbantartó olajozó.

A gyártelepen átlag 20-25 fő dolgozott: 2 csillehúzogató, 4
zúzóetető, 2 sodronypálya-befogadó, 2-4 vagonállító, 2-4
csilletovábbító, 2-4 erőgépkezelő, 2 olajozó. A karbantartó
műhelyek személyzete 15-20 fő volt: 2 vasesztergályos, 2
villanyszerelő, 4 lakatos, 3 kovács, 2 asztalos, 2 ács.

A Bazaltbánya Rt. adminisztratív vezetése: Tószegi
Richard vezérigazgató. A budapesti központban rajta kívül
még 5-6 személy dolgozott, akik a pénzügyeket, az
anyagbeszerzést és az értékesítést végezték.

A badacsonyi üzemi adminisztráció létszáma 4 személy
volt: 1 pénztáros: Jankó Lajos, 1 bérelszámoló: Lichtneckert
Gyula, 1 szállításvezető: Gárdos Márton, 1 adminisztrátor:
Lendvai Ferenc.

A bánya szakvezetése: 1 üzemmérnök: Fazekas Sándor, 2
üzemvezető: Dragosisch Kálmán (főüzemvezető), Ruzsics
Ferenc (üzemvezető)/. Felügyelők: Takács József, Bertalan
István, Angyal Pál, Glózik István, Dosztál István, Horváth
Antal, Károlyi Dénes, Torma István. Bányafelvigyázók: Bor-
bély Imre, Berenczki Domonkos, Krupp Lajos, Térmester:
Kelemen József.

1940-ben hadiüzemmé nyilvánították a bányát és Cseke
Zoltán személyében parancsnokot neveztek ki az élére. A
bevonult fiatal bányászok helyére a 150 fős különleges mun-
kásszázadot vezényelték. 1941-ben egy zsidó munkásszá-
zadot is rendeltek ide, akik három hónapig dolgoztak itt.
(Jórészt ők építették a telep udvarára a légvédelmi óvóhelyet is.)

1944. márciusában az oroszok bombázták a bánya
gyártelepét, mivel onnét német légvédelmi ágyuk és egy
magyar páncélvonat is lőtte a szovjet repülőket…

A háború után először romeltakarítást végeztek az üzem-
ben, csökkentett létszámmal. A termelés csak a forint
bevezetése után (1946. aug.) indult újra.

1948-ban államosították az üzemet, amelynek élére
Németh István kővágó került, mint igazgató.

1949. április 10-től már két műszakban, reggel 4-től 22
óráig dolgoztak a bányászok, mivel sok kő kellett az
újjáépítéshez. A munkáslétszám ekkor 600 fő volt, az
irodában dolgozóké 25-26.

1949. május 1-től a Kőbányaipari Nemzeti Vállalat
kötelékében működött a bánya, amelynek vezetői Csillag
Márton vezérigazgató és Szántai István vállalatvezető lettek.

Ugyancsak 1949-ben Tomajra telepítették a megszüntetett
tördemici kőbánya erőgépét, amely aztán villanyárammal
látta el az egész gyártelepet annak megszűnéséig.

1951. október 1-jén Badacsonyi Kőbánya Vállalat néven
újból önálló lett az üzem és egy ideig hozzá tartozott a
Balaton-part összes kőfejtője.

Itt említjük meg, hogy 1949 és 1953 között politikai
foglyok is dolgoztak, illetve laktak a bányában. (Lásd a
2011/11. számban)

1955-ben Németh László kőfejtő lett a vállalat igazgatója,
amely akkor már csak korlátozottan termelt, az Országos

Természetvédelmi Tanács ugyanis megjelölte azokat a he-
lyeket – D-i – DK-i oldal – ahonnan nem engedett bányászni,
így már csak az északi és az észak-nyugati oldalakat fejthették.

1956. október 26-án – akárcsak a faluban – az üzemben is
leverték a vörös csillagokat és megalakították a Munkás-
tanácsot. Az országos sztrájk idején az emberek itt sem dol-
goztak, így a bánya is leállt néhány napra.

1960-ban az egyre nagyobb méreteket öltő tiltakozások
hatására aztán sor került a Badacsonyi Kőbánya Vállalat fel-
számolására. A centralizálási kormányprogram keretében
egybeolvasztották a tapolcai medencében lévő három vállala-
tot: a 8-as Uzsa, a 9-es Tapolca és a 10-es Badacsonyi
Kőbánya Vállalatból lett a Közép-Dunántúli Kőbánya
Vállalat Uzsa központtal. Badacsony, mint ennek a vállalat-
nak a fióküzeme dolgozott tovább Bíró István üzemvezető
irányításával, mind korlátozottabb termeléssel. Végül 1965-
ben teljesen felszámolták, jóllehet a bánya napi termelése
még 1962-ben is 85 vagon bazaltkő volt.

A bánya dolgozóinak többsége a környékbeli kőfejtőkben
és bányákban – Uzsa, Padrag, Balatonrendes stb. – helyez-
kedett el, de sokan találtak munkát a helybeli üzemekben is.

Beteljesedett hát Herczeg Ferenc és sok természetvédő
régi álma: megszüntették a Badacsony pusztítását, amelyből
60 év alatt 12 millió tonnát hordtak el.

A bánya üzemvezetői, igazgatói 1948-tól:
Németh István üzemvezető, Tóth József üzemvezető,

Fülöp Lajos igazgató, Németh László igazgató, Bíró István
üzemvezető.

Kalmár László: Volt egyszer egy bazaltbánya… 3. rész

A városi könyvtárból kölcsönözhető 
újságok és folyóiratok:

Alföld, Amelie, Aranysas, Autó Motor, Bárka, Beszélő,
Búvár, Családi lap, Családunk, Csodaceruza, Édes
Anyanyelvünk, Élet és Tudomány, Életünk, értékmentő,
Esély, Eszmélet, Forrás, Fórum, Földgömb, História,
Hitel, Holmi, Irodalomtörténet, Jelenkor, Kalligram,
Kassai Figyelő, 2000, Korall, Kortárs, Korunk, Könyvhét,
Könyvpiac, Könyvtári Levelező/Lap, Kultúra és
Közösség, Látó, Magyar Napló, Magyar Nyelvőr, Moldvai
Magyarság, Mozgó Világ, Múzeumcafé, Műhely, Műút,
Művelődés, Nagyvilág, Napló, Nők Lapja, Prae, Prágai
Tükör, Regio, Rubicon, Story, Süni, Székelyföld,
Szépirodalmi Figyelő, Tábortűz, Természet Világa,
Thalassa, Tiszatáj, Tücsök, Új Forrás, Valóság, Várak
Kastélyok Templomok, Vigilia.

&Könyvtár

Vagonrakás a zúzónál 1960 körül

A bontás előtt álló drótkötélpálya a 60-as évek elején

Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy Megyei József, a
BÖÉE nyaralótulajdonosokat képviselő volt alelnöke,
szeptember 14-én életének 78. évében türelemmel vi-
selt betegsége következtében, elhunyt. 

A helyi civil életben végzett közéleti munkáját, emberi
tevékenységét, maradandó emlékét őrizve búcsúztunk tő-
le október 7-én a kelenföldi Szent Gellért plébánia temp-
lomban, hamvainak örök nyugalomba helyezésekor.

BÖÉE egykori vezetői: Mórocz István, Flamis Mi-
hály, Bolf Károlyné, Bolf Károly, Farkas Mihályné

G
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A Badacsony újság legutóbbi számában megjelent olvasói
levélben név szerint megszólított képviselők nevében sze-
retnék reagálni.

A cikk írója netán zsebében érezve a "bölcsek kövét", olyan
minősítésre ragadtatta magát, amely minimum a jó ízlés, de
a becsületsértés kereteit is súrolja. Csupán a hitelesebb tájé-
koztatás miatt szeretnénk az íráshoz hozzáfűzni, hogy mi
nem csak egy-egy csoport érdekeit kell, hogy képviseljük,
hanem szem előtt kell tartanunk az egész településre kiható
következményeket is.

Mivel a csatorna beruházással kapcsolatos 60 milliós köve-
telése a társulásban résztvevőknek az egész település lakóit
érinti (amit a cikk írója - aki anyagilag is érintett az ügyben -
szerényen elhallgatott), ezért a követelés jogosságának meg-
állapítását a megtámadott képviselők nem kívánták felvállal-
ni. Az októberi Badacsony újságban mi is várjuk az olvasói
levél írójának bocsánatkérését. 

Csanádi Csanád, dr. Magó Ágnes, Orbán Péter, 
Simonné Visi Erzsébet

Tisztelt Választóink!

Megdöbbenéssel értesültünk a szeptember 28-i testületi ü-
lésen történtekről. Kárpáti úr ugyan a helyszínen elmondta
a jelenlévőknek, hogy mosdatlan szájú képviselőtársukat
kéretik visszafogni, mégis gondoskodunk róla, hogy min-
dez az önkormányzatiság tiszteletben tartását, a népfelség
elvének megvalósítását, a helyi közügyekben széles körű
nyilvánosság kifejezését garantálni hivatott felügyeleti
szervek tudomására jusson. 

Orbán úr nem mindig utálkozott ennyire. Képviselősége
első heteiben a TETT Fórumnak önként hordott ki doku-
mentumokat a Városházáról.  Többek között a Termálkút-
fúrás teljes anyaga most is nálunk van. 

Azok a megállapodások is, melyeket az SCD kért üzleti ti-
tokként kezelni.  Az „elintézendő” dossziéban tartjuk. Csak-
hogy, megkapta a sportöltöző-felújítását 6 millióért, és meg-
változott a világnézete. Most bírósággal fenyegetőzik? Ál-
lunk elébe!

Nyilvános helyen többen hallottuk Orbán urat nyi-
latkozni, azt mondta fennhangon: „igenis, én fasiszta va-
gyok”. Ezt a gondolatát is olyan frappánsnak találta, hogy
háromszor is elismételte.  Kárpáti úr azt mondta neki: „való-
színűleg nem vagy az, csak nem tudod, miről beszélsz”.  

Badacsonytomajon jelenleg 2041 választópolgár él. Orbán
úrnak a képviselőség többszörösen meghaladja a képességeit,
ezért szeretnénk valamit levenni a válláról. Bennünket nem
kell képviselnie. Soha, sehol, semmilyen tárgyban. Magunk
borzasztóan szégyellnénk ugyanis, de vagyunk még így né-
hány százan. 

Ha figyelemmel kísérték a közvetítést, hallhatták a
jegyzőt, aki imígyen kezdte egy mondatát:  „Tanulva a múlt
hibáiból…” Krisztin N. László hamarosan visszaütötte a
labdát: „…a múlt hibáiból meg már  kezd elegem lenni…” 

Nekünk is, polgármester úr. Nekünk is. Az a különbség,
hogy Ön nem bírja hallgatni. Mi pedig elhallgatni.

Nem gondoljuk, hogy megoldás lenne minden
igyekezetével a lakosság elől a valóságot eltakarni. Ha egy
helységben büdös van, nem elég a sötétítő függönyt behúzni. 

TETT Fórum

Egy önkormányzati képviselő-testület elvileg a
törvényesség őre. A gyakorlatban azonban mást látunk,
ezért megkérdezzük:

1. Miért nem tiltakozik a testület legalább egy-egy tagja,
amikor a polgármester vagy a Pénzügyi Bizottság elnöke
sorozatosan megsérti a törvényt, azon belül a saját
Szervezeti és Működési Szabályzatát? A képviselők miért
nem tiltakoznak, hogy törvénytelen, amikor az elnök
számos lakosnak, sőt idegennek megadja a szót, csak
egyetlen civil egyesületnek nem biztosítja sorozatosan a
véleménynyilvánítás lehetőségét? Még azokban az esetek-
ben sem, amikor az egyesület szabályos írásbeli
előterjesztést nyújt be egy-egy napirendhez!

2. Miért tűrik el a képviselők, hogy a TETT-Fórum
tényfeltáró írásai nem jelenhetnek meg az adófizetők
pénzén fenntartott Önkormányzat adófizetők által finan-
szírozott újságjában?

3. Miért nem intik rendre a Pénzügyi Bizottság elnökét,
amikor a nyilvánosság előtt olyan otromba szavakkal illeti a
testületi ülésen jelenlevő egyesület elnökét, mint pl. "takar-
odj a p...ba"? Egyoldalú vádaskodás esetén miért tagadja
meg az elnök a válaszadás jogát a „megszólított” polgártól?

4. Miért nem nehezményezi valamelyik képviselő, hogy
a TV-közvetítést a kényes témák tárgyalásánál sem illik
leállíttatnia, mivel ily módon a lakosság előtt titkolják el a
valóságban zajló folyamatokat?

5. Miért nem teszi szóvá valamelyik képviselő, amikor a
bizottsági ülések napirendjei közül a legkényesebb
napirendi pontnak, a költségvetésnek a háttéranyagát  nem
engedi a polgármester nyilvánosan közzétenni, amelyik az
adófizetők pénzével való gazdálkodás helyzetével
foglalkozik? 

6. Miért nem veszik észre a képviselők, hogy
megszavazták a polgármester javaslatát, miszerint a 2012.
évi növekvő költségvetési hiány fedezetére ismét BAHART-
részvényt akarnak értékesíteni? Ugyanis, ily módon, foly-
tatódna a  maradék  közvagyon évek óta tartó felélése.

A szégyenteljes hallgatás az vagy egyetértésnek, vagy
gyáva cinkosságnak tekinthető. 

Németh Barnabás

A törvényesség őrei?
Mint a Badacsonytomaj IV. ütem csatorna beruházás-

ban érintett ingatlantulajdonos, módomban állt betekin-
teni a számadatokba, melyek a következők:

induló tényleges
adatok végadatok

mFt mFt
Beruházás teljes költsége 527 489
Állami támogatás (beruh. 60%-a) 316 293
Megnyert pályázati pénz BFT 20 18,5

KÖVICE 20 18,5
TEKI 0 30

Önkormányzati támogatás: 60 0
Lakossági önrész: 220 e Ft/telek 128
Miután a tényadatok jelentősen eltérnek az induló ada-

toktól, az ingatlantulajdonosokkal való elszámolás nélkü-
lözhetetlen! Vas Sándor

Miről is van szó?

Tisztelt Kalmár György felelős szerkesztő úr!
A Badacsony újság szeptemberi számára írt cikkemet Ön

kiadta az újság megjelenése előtt. Erre én nem hatalmaz-
tam fel Önt, és a leghatározottabban tiltakozom az ilyen
inkorrekt magatartás ellen. Az írásomra adott válasznak
csak a következő lapszámban lett volna szabad megjelen-
nie. Zelczer Péter

U.i. Miután lakossági értetlenség fogadta az együttes
megjelenést, kérem, hogy a fenti két soros észrevételemet az
októberi lapszámban közölni szíveskedjék.

Tisztelt Zelczer Péter úr!
A Badacsony szeptemberi számában megjelent Kit is

képviselnek című cikkében Ön név szerint megszólított
több embert, velük szemben lett volna inkorrekt eljárás, ha
nem adom meg számukra a válaszadás lehetőségét.
Természetesen (előzetesen) megtilthatja írásának az
érintettek számára történő kiadását, azonban a továbbiak-
ban is azt fogom szorgalmazni, hogy ne teljenek el
hónapok a vélemények-válaszok megjelenése között. A
lapban közlendő írásokban érintettek számára ezután is
biztosítani kívánom a lehető leggyorsabb válaszadás
lehetőséget.                                   Kalmár György szerkesztő

A T.E.T.T. Közéleti Fórum Egyesület
közleménye:

A szeptember 28-i soros testületi ülésen példátlan eset tör-
tént. A Badacsony televízió nézői odáig követhették az ese-
ményeket, hogy a Sportegyesület napirendjén Orbán Péter
képviselő ismét a TETT Fórummal kapcsolatos utálatát
igyekezett kifejezni. 

Még a futballpálya nyírásához szükséges fűnyírót is raj-
tunk követelte. Mivel az ülésen addig többszörösen szót kap-
tak a lakosság és az egyesületek képviselői, magam is szólás-
ra jelentkeztem, hogy válaszoljak Orbán úr igen egyszerű
nyelven megfogalmazott vádjaira.  Csakhogy Krisztin N.
László nem adott szót. A felvételen még látható, hogy feláll-
tam, és ezt mondtam: „Akkor most úgy veszem, mintha a
polgármester úr itt sem volna, és akkor is elmondom
válaszomat”. Itt pánikszerűen kikapcsoltatták a közvetítést, a
polgármester és Orbán úr távoztak a teremből. Utóbbi
képviselő távoztában a következő szavakat mondta
fennhangon: Takarodj innen a p…ba! E gondolatát oly
fennköltnek találta, hogy kétszer is megismételte. 

Akik a teremben maradtak mindezt hallották: a
képviselők, a jegyző, Bolla József, Horváth Márta, Tóth
Lászlóné, Lesz Ferenc, Mórocz István. Ekkor a következőket
mondtam el, amit a közvetítésből nem láthatott a település
lakossága:

Valóban, több mint egy éve, amikor Lévai Csaba úr
kivonult a Sportegyesület tevékenységéből, és magával vitte
millióit és traktorát, a pálya gondozatlanul maradt. Ekkor
kereste meg a TETT Fórumot a vezetőség, segítséget kértek
a fűnyírásban. Azonnal összedobtuk a pénzt, és vásároltunk
egy nagy teljesítményű önjáró Kawasaki fűnyírót. Ma is
nálam van, dobozában, mert akkoriban, hirtelen a
Városüzemeltetés mégis meg tudta oldani a fűnyírást.
Valamiért nem kellett a TETTesek segítsége.  Pont a
választások előtt?  Érti ezt valaki?

A gép átvehető, akár most is. Egy feltétele van: Bolla úr
jelentse ki, hogy a városüzemeltetés nem képes ellátni ezt a
feladatot. Ennyit akartam elmondani, amit polgármesterük
megakadályozni igyekezett...

Kárpáti Lajos

Egy mosdatlan szájú képviselő...

Óh Balaton, hazánk tengere,
A magyar nép legnagyobb gyöngyszeme.
Ismerlek, hisz minden nap látlak,
Mégsem ismerlek, mindig megcsodállak.

Hány, és hány arcodat mutattad már nékünk,
Szeretem ha színed ég szinére kékül,
Szívesen időzök, mélázok partodon,
Ülök a köveken, vagy a zöld padokon.

Míly kedves és nagy lelkü vagy,
A forróságban frissülést adsz,
Vidám kacagás, mosolygó szemek,
Repülő labdák, boldog tekintetek.

Langyos szellő, suhanó széllovas,
Messze, távol sok színes vitorla.
Nád csomók közt megannyi élet,
Új évek, új remények.

Óh Balaton, te csodás vízi világ,
A kedved hirtelen mért lett oly más.
Bárány felhők gyorsan tovatűntek,
Sötét gonosz vihar felhők jönnek.

Sima tükröd most háborgó víztömeg,
Magas hullámaid partra löveled,
Szerény, békés tekinteted,
Most óriás szörnyeteg lett.

Mondd! Mit akarsz? Mért követelsz áldozatot?
Ártatlan emberek életét kioltod!
Hát nem látod a rémült tekintetet?
Segítségért kiáltó, égbe nyúló kezet!

Miért okozol ily fájdalmat nékünk,
Mikor mi szeretünk, és védünk,
Óvunk fertőzéstől, szemét lelakástól,
Segítséget nem várhatsz te mástól.

Óh Balaton, hogy megváltoztál
Hatalmas jéggé fagytál,
Éles korcsolyák szántják hátadat
Te némán tűröd a fájdalmat.

Siklik a szánkó, csúszkál sok gyerek,
A jégre rámenni sosem merek,
Éjszaka álmomból arra ébredek,
Rianás torzítja sima testedet.

Ébredj fel természet, téli álmodból,
Vadkacsák ússzanak ki a nádasból,
Ne követelj több ember életet,
Akkor a magyar nép óv, és szeret.

Cseh Kálmánné

Óh Balaton

Gyászhír:

Csík Jánosné született Sabján Marianna 

(született 1952-ben) elhunyt szeptember 14-én

Nyugodjon békében!

Olvasói levelek*



Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Programajánlója

• November 5-én Búcsúi bál az SMS Együttessel

• November 6-án Búcsú a badacsonytomaji Sportpályán

• November 25-én Zenés Kávéházi Est 

• November 26-án Katalin bál Postás Józsi és zenekara

Állandó programok:

• Egry József Művelődési Ház:
Ezüst Kükapu Táncegyüttes próbája. Hétfő és szerda 19.00-22.00 óráig 

• Városi Közösségi Ház:
Falugazdász fogadóórája. Páros héten szerdán 12.30-14.30 óráig.
Nyugdíjas klub, Olvasókör a könyvtárban. Csütörtök délután 14.00-17.00 óráig. 
Manó klub. Pénteken 10.00-11.00 óráig.

• A foltvarrási technika kéthetente kedden 17.00-19.00 óráig.
Az érdeklődők részére lehetőséget biztosítunk, hogy kéthetente kedden 17.00-

19.00 óráig a Városi Közösségi Házban találkozzanak és varrjanak. A következő
találkozóra október 25-én 17.00 órakor kerül sor a Városi Közösségi Házban
(Badacsonytomaj, Fő u. 23.). Minden érdeklődőt szeretettel vár: Vassné Sárossy
Gabriella és Fekete Ferencné Péterfy Márta (06-20-433-21-87).

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 Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) soros
vezetőségi ülését november 18-án (pénteken) 18.00
órakor tartja a Közösségi Házban (Badacsonytomaj,
Fő u. 23.), melyre tisztelettel meghívom.
Napirendi pontok:
1.) A hozott határozatok időarányos teljesítése
2.) Az előző vezetőségi ülés óta történt polgárőr szolgá-
lat ellátás tapasztalatainak feldolgozása
3.) Tagfelvétel
4.) Aktuális kérdések feldolgozása (OPSZ, MPSZ Elnök-
ségének intézkedései, tájékoztatás. helyi történések, tennivalók)
5.) Jelentés az éves tevékenységről
6.) A téli időszak polgárőr feladatainak meghatározása
7.) A 2011. évi beszámoló közgyűlés előzetes előkészítése
Az ülés nyilvános, melyre tisztelettel várunk minden
érdeklődőt. Mórocz István elnök

Meghívó A kenyérsütő
Kalandos út után most már végleges helyére került

Udvardi Erzsébet festőművész korai időszakából való
festménye, ami az új önkormányzat házasságkötő ter-
mét fogja ezentúl díszíteni. Tovább hirdetve Bada-
csonytomaj elkötelezettségét a művész és a művészetek
iránt. Külön köszönet a művésznőnek a festményen
végzett felújításért, hogy újra régi fényében tündököljön
mindannyiunk örömére. (V.G.)

“Egy 56-os túlélő vissza-
emlékezései”

Badacsonytomaj Fidesz szervezete szeretettel várja
Önt és kedves családját 2011 október 21-én 19 órai kez-
dettel a Közösségi házba. Az előadás címe: Hegedűs
Ferenc -  “Egy 56-os túlélő visszaemlékezései” 

Rajzó Ildikó Fidesz elnök

Zamárdiban tartja versenyét a NABE
Tíz évvel ezelőtt életre hívott kezdeményezést éleszt újjá
a Nők a Balatonért Egyesület (NABE), mely újból
meghirdette az ezredfordulón nagy sikert aratott
„Őrizzük a Balaton népdalait” versenyt. 

Szauer Rózsa, a Nők a Balatonért Egyesület elnöke emlé-
keztetett: a tíz évvel ezelőtti népdalverseny anyagából CD is
készült, és ahogy 2000-ben, idén is elismert népzenetudósok,
népzenészek zsűriznek majd a rendezvényen.

A balatoni népdalversenyt november 12-én rendezik
Zamárdiban, a nevezéseket október 20-ig lehet leadni az
egyesület interneten is elérhető címén. A jelentkezőknek
10 Balaton-környéki vagy a Balatonhoz kötődő népdalt
kell tudniuk, melyek közül hármat adnak elő részben
saját, részben a zsűri választása alapján. Részletes infor-
mációk az egyesület www.nabe.hu oldalán olvashatók. 

Bővebb információ: 
Szauer Rózsa 06-30/4744233, nabeelnok@nabe.hu

Civilek a balatoni 
népdalkincsért

Tisztelt Polgármester Úr!
Örömmel tájékoztatom, hogy az SZJA 1% -os támo-

gatás 446.368 Ft. az egyesület bankszámlájára október 4-
én megérkezett, így az önkormányzat képviselő-testü-
letétől kért és megszavazott kamatmentes, visszatérítendő
támogatást nem szükséges folyósítani.

Az átmeneti nehézség megértését és a megoldásához
nyújtott lehetőséget városunk polgárőrei nevében ezúton
is megköszönöm.             Tisztelettel: Mórocz István elnök

Polgárőr köszönet

Fotó: Kalmár
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