
BADACSONY
Nagyszerű időben több százan vágtak neki a Badacsony-
hegyre vezető útnak november 5-én, hogy részt vehesse-
nek az új Kisfaludy-kilátó avatásának ünnepén.

A polgármesteri hivatal parkolójából taxik szállították
az embereket a köbölkúti parkolóhoz, ahol némi frissítő
után folytathatták útjukat felfelé, az elágazóknál pedig
gyerekek és szülők látták el információval az érkezőket.

Örömmel jelenthetem, hogy hosszú előkészítő munka,
sok viszontagság után a mai napon átadhatjuk az elké-
szült kilátót – mondta köszöntőjében Krisztin N. László
polgármester -egy kilátó évtizedekig szolgálja a közössé-
get, ezért nem minden ember életében adatik meg az a
szerencse, hogy kilátót építhet és avathat. Remélem, hogy
az itt megjelentek is átérzik a pillanat különlegességét és
nagyszerűségét. A nehéz gazdasági körülmények ellenére
önkormányzatunk rövid időn belül három nagy beruhá-
zást adhatott át a közösségnek: közel háromszázmillióból
korszerűsítettük az iskolát, több mint kétszáz millióból
elkészült az új városháza, az új kilátó pedig százmillió
forinttal gyarapította a település vagyonát. Büszkeséggel
tölt el az a tény, hogy sikerült véghezvinni ezt a folyama-

tot, - aki bízik a jövőben az kilátót épít – mondhatnánk a
mai napon. Hiszünk településeink jövőjében, hogy meg-
lévő értékeink – a bor, a táj, a vendégszeretet – mellé egy
újabb vonzerő született, amely az itt élők megélhetését és
a Badacsony Régiót szolgálja. 

Krisztin N. László polgármester minden támogatónak
megköszönte a felépítéshez nyújtott segítséget, az előző, s
a jelenlegi képviselő-testület tagjainak, a projektben köz-
reműködő valamennyi kollégájának, a támogató hatósá-
goknak, szervezeteknek, a Nemzeti Park, a BEFAG, a
kivitelezőknek, mindazoknak, akik egy kicsit is hozzátet-
tek az ügyhöz. 

Köszönet Badacsonytomaj Városának, hogy felvállalta
ezt a sok munkával, gonddal járó beruházást – mondta
Nagy Rudolfné Nemesgulács polgármestere -, de munká-
juk gyümölcse mindannyiónk, és remélem az idelátoga-
tók örömére beérett. 

Sok vihar előzte meg a kilátó felépülését, de ez koráb-
ban is így volt – idézte fel a múltat köszöntőjében
Vollmuth Péter Badacsonytördemic polgármestere - és
harminc év múlva ugyanezekkel a problémákkal kell utó-
dainknak is megküzdeni. Véleményét alátámasztandó
idézett egy 105 éves újságcikkből, amely beszámolt az

akkori kilátó siralmas állapotáról. (Dr. Illés Dezső 1906-os
írását teljes terjedelmében elolvashatják lapunk 2010. márci-
usi számában, Kalmár László helytörténeti rovatában). 

Az ember már ősidők óta vágyott a hegyre, – mondta
Földi István plébános - szeret fölfelé kapaszkodni, ahol
nemcsak a táj, hanem a lelke is kitárul. Használja min-
denki arra ezt a kilátót, hogy közelebb kerüljön az éghez,
kicsit a lelkében is fölemelkedjen, s visszatérve a feladata-
ihoz megújult erővel és hittel tegye a dolgát –tette hozzá
az atya, majd megáldotta a kilátót.

A 2008-ban megkezdett munka folyamatát Gerencsér
Tamás pályázati referens ismertette a megjelentekkel,
Horváth Márta osztályvezető pedig részletesen elmondta,
mi valósult meg a százmilliós összegből. A beruházás
nemcsak a kilátó megépítését jelentette Kömíves Szabolcs
tervei alapján, hanem a három legfontosabb felvezető
turistaút, a pihenőhelyek, táblák felújítását. A Kőkapunál
elsősorban a támfalat, a Hertelendi-, valamint a Bujdosók
lépcsőjénél pedig a kilazult fokokat állították helyre, illet-
ve a korlátokat javították-cserélték, de újakat is beépítet-
tek. A kilátó-pontokat és a menedékház tetejét biztonsá-
gossá tették, - mondta Horváth Márta - felújították a tűz-
rakó helyeket, iránymutató táblákat helyeztek ki. 

Az elmúlt évtized turizmushoz kapcsolódó legnagy-
szerűbb, legmeghatározóbb beruházását adjuk ma át, –
mondta Margittai Elemér a projekt turisztikai munkatár-
sa –, amely hozzájárul a szezon meghosszabbításához.
Bízom benne, hogy a kirándulás, a tájképek szerelmesei
számára egyre jobb feltételeket tudunk biztosítani, hiszen
ez térségünk fejlődésének egyik lehetősége. 

Az avatás ünnepi pillanatai után Kisfaludy Sándor csa-
ládjának leszármazottai - Kisfaludy László és Zsolt - lelep-
lezték névadó elődjük emléktábláját. Kisfaludy Sándor és
Károly nemcsak e táj szerelmesei és jó szőlősgazdák vol-
tak, hanem a magyar nyelv- és színházművészet letéte-
ményesei – mondta Kisfaludy Sándor ükunokaöccse
Zsolt. Nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy meghívtak
bennünket és legyen ez a torony hazánk jelképe, törjön az
ég felé. László azt is hozzátette, hogy jövőre az ezer éves
múltú család összejövetelét Badacsonytomajon tartják. 

A kivitelező Fitotron-System nevében Borsos Balázs és
Barna átnyújtotta emlékül a régi kilátó tartószerkezetének
egy darabját a polgármesternek, megköszönve, hogy részt
vehettek a kivitelezésben.

Folytatás a 4. oldalon...

Új kilátó, a bor és szerelem hegyén
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A hagyományos Nagy Imre emlékszürettel és koszorú-
zással vette kezdetét az ’56-os Forradalom és Szabad-
ságharc ünnepségsorozata, a mártír miniszterelnök
utolsó békésen eltöltött napjának helyszínén.

Nagy Imre életének minden momentuma a magyar-
ság fontos történelmi pillanata – mondta Forintos Ervin
képviselő köszöntőjében - úgy gondolom Nagy Imre fő
bűne az volt, hogy nem tudott és nem is akart azonosul-
ni a kizsákmányoló rezsim politikájával. Demokratikus
viszonyokat próbált létrehozni, de ezt az akkori besú-
gókból és ÁVH tisztekből álló hatalom nem tűrte el. A
mi feladatunk - a megemlékezés mellett - Nagy Imre
eszméinek megőrzése, kötelességünk megakadályozni,
hogy a külföldi érdekeket kiszolgáló dinasztiák csoport-
jai irányítsák nemzetünket, mert ez továbbra is a becsa-
pott, feláldozott magyar nép kínlódásába fog kerülni.

Nagyon kedves, nagyon szimpatikus embert ismer-
hettem meg Nagy Imrében 1956. október 22-én, –
emlékezett Pálfy Jenőné (Böbi néni) az egykori szüret
résztvevőjeként – akinek mindenkihez volt egypár ked-
ves szava. A hangulat szinte családias volt, Zabó
Jánossal azon tanakodtak, hogy merre lehet gyerekkorá-
nak helyszíne, Kaposvár. A következő évi szüretre is
szeretett volna visszatérni Badacsonyba, melyet a törté-
nelmi események megakadályoztak ugyan, de számom-
ra e találkozás örök emlék marad. 

Az emlékoszlopnál az önkormányzat, valamint az
általános iskola képviselői koszorúztak, majd szürettel
folytatódott a nap. A Szent Imre római katolikus temp-
lomban október 23-án, a hagyományos ünnepi szent-
misén emlékeztek meg a forradalom áldozatairól. A tör-
ténelmi emlékparkba tartó fáklyás felvonuláson ezúttal
is sokan vettek részt. Rövid műsor után, a kopjafánál ’56
hőseinek emléke előtt Simonné Visi Erzsébet képviselő és
Csanádi Csanád alpolgármester az önkormányzat,
Csizmarik Béláné igazgató, Márkus Alexa és Szekér
Liza tanulók az iskola, Korbély Lászlóné és Rajzó
Ildikó a FIDESZ helyi szervezete, Farkas Mihályné és
Flámis Mihály a nyugdíjas egyesület, Füzes Istvánné és
Meilinger Lajosné a helyi vöröskereszt nevében tisztel-
gett koszorúzással.

Az iskola aulájában folytatódott ünnepségen Si-
monné Visi Erzsébet képviselő köszöntőjében a követke-
ző tanulságot vonta le: Badacsonyörsi, badacsonytoma-
ji és badacsonyi polgárokként mutassuk meg, hogy
képesek vagyunk céljainkért közösen, egységben küzde-
ni, ahogyan azt tették hőseink 1956. október 23-án és az
azt követő napokban. Hiszem, hogy településünk
közössége képes arra, hogy energiáit ne a széthúzás
eméssze föl, hanem megvalósítsa a méltóságteljes
összefogást. Én a magam részéről ezt az összefogást,
egy jobb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb életet nyúj-
tó Magyarországot kívánok minden magyarnak!

Az ünnepséget a Tatay iskola tanulóinak Tóth
Mariann által összeállított műsora zárta, melynek elő-
készítésében a tanári karból részt vett Krisztin N.
Lászlóné, Maár Csaba és Zapletál József.                 Ky

A Forradalom emlékére

Krisztin N. László, Nagy Rudolfné és Vollmuth Péter
polgármesterek a nemzetiszínű szalag átvágásával
felavatták az új Kisfaludy-kilátót
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K Ö Z É R D E K Ű
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 tük-
rözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véle-

ményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában
közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza.
A beküldött írásokat minden esetben továbbítjuk az

abban érintetteknek.

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca
Tördelőszerkesztő: Péczer Márk

Az újság a település honlapján is olvasható!

BADACSONY
Helyi közéleti lap

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

Köztemetők új rendje
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2011-ben a 44/2011(III.03) számú köztemetőkről szóló
határozatával átadta a Badacsonytomaj VN Kft-nek a vá-
rosban található köztemetők teljes körű üzemeltetését. 

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.

Pályázati felhívás
„Kiss József” Alapítvány ( a továbbiakban Alapítvány)
Pályázati felhívása
Az Alapítvány Kuratóriuma  a 6/2011.(X.20.) sz. határozata
alapján pályázatot ír ki a  Badacsonytomaj Városban állandó
bejelentett lakó minőségben élő középiskolás gyermekek
tanulmányainak támogatására az Alapítvány Alapító
Okiratában meghatározott célok megvalósítása érdekében a
2011-2012 tanévre.
1.) Pályázni lehet a következő célokra:
- Tandíj , képzési hozzájárulás, - tanszer, tankönyv és szak-
könyv vásárlása, - tanulást elősegítő informatikai eszköz
beszerzése, - internet előfizetés, - étkezés (menza költségre), -
iskolába járás költségére ( utazási bérlet ), - szakmai (külföldi)
ösztöndíj kiegészítésére, - iskolai tábor költségének kiegészíté-
sére, - kollégiumi költségek támogatása.

2.) Pályázat 2011. december 15-ig  adható fel, kizárólag pos-
tai úton az Alapítvány székhelyére címezve( Badacsonytomaj
, Park u. 53), olvasható postapecsételéssel.  A pályázatokat a
Kuratórium bírálja el 2011. december 22. napjáig. A döntésről
a pályázók  írásban értesítést kapnak.
3.) A pályázatnak tartalmazni kell a következő adatokat:

A Pályázó : - neve, - lakcíme, - iskolájának  megnevezése,- a
pályázati cél (mire kéri a támogatást?) megjelölése , - családjá-
ban, vele közös háztartásban élők száma, - családjában vele
együtt élők közül nappali rendszerű oktatás( közép , vagy felső
fokú képzés ) keretében tanulmányokat folytatók száma, - a
családban regisztrált munkanélküliként nyilvántartott szemé-
lyek száma,
- a Pályázó , illetve törvényes képviselőjének felhatalmazó nyi-
latkozata arra , hogy  az általuk közölt személyes adatokat a
kérelem elbírálása érdekében a Kuratórium kezelje.
Pályázathoz  csatolni kell az iskolalátogatási bizonyítvány ere-
deti példányát!
4.) Támogatás összege legfeljebb  150.000 Ft/tanév ami a

pályázó által az 1. pontban megjelölt célok és a pályázók szá-
mától  függően kerül megállapításra. Pályázni az 1. pontban
meghatározott támogatási célok közül több célra ( pl. tan-
könyv beszerzés , internet előfizetés , stb.) is lehet , azonban ez
nem jelenti azok  teljes támogatását.

5.) A támogatások kifizetése a Pályázati Szabályzatban fog-
laltak szerint történik.
A Kuratórium döntése ellen nincs helye jogorvoslatnak!

Alapítvány Kuratóriuma

Zöldhulladék gyűjtés
Tájékoztatjuk, hogy 2011. november 19-20-án Badacsony-
tomaj mindhárom településrészén úgynevezett Zöld-napo-
kat szervezünk! 

Az akció keretében lehetőséget adunk, hogy kizárólag
november 19-20-án az ingatlana elé kihelyezzen zöldhulladé-
kot (száraz levél, fű ) bármilyen zsákban. 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket, hogy az akció kizá-
rólag ezen a két napon tart, a szállító járművek november 21.-
től gyűjtik be a zöldhulladékot, minden utcában csak egyszer
mennek végig! 

A kevert és nem megfelelő kiszerelésben, valamint utólag
kihelyezett zöldhulladékot nem szállítjuk el, azok illegális
hulladéknak minősülnek. 

Megértő együttműködésüket előre is köszönjük!
Badacsonytomaj VN Kft.

Felhívás csúszás-
mentesítés elvégzésére
Felhívom a kedves Olvasók
figyelmét a tél közeledtével a
környezetvédelemről és a
környezetvédelmi alapról szó-
ló 30/2004.(IX.30.) önkor-
mányzati rendelet 4.§ (1) be-
kezdésének a.) pontjára,
mely szerint az ingatlan tu-
lajdonosa köteles gondos-
kodni az ingatlan előtti járda
hó eltakarításáról és a síkos-
ság mentesítésről.

Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátóegységek,
intézményeik és szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt a
tulajdonos köteles tisztán tartani. A járda hóeltakarítását és
síkosságmentesítését naponta legkésőbb reggel 7.00 óráig el
kell végezni. Fentiekre való tekintettel kérjük a lakosokat,
üzlettulajdonosokat, hogy az önkormányzati rendeletben
foglaltaknak szíveskedjenek eleget tenni! Aki a kötelezettsé-
geket és tilalmakat megszegi - amennyiben súlyosabbnak
minősülő cselekmény nem valósul meg - szabálysértést követ
el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A
büntetés kiszabása mellett érdemes azt is végiggondolni,
hogy a hóeltakarítás, síkosságmentesítés elhanyagolásával
esetlegesen másnak okozott kárt is köteles az ingatlantulaj-
donosa megtéríteni. Ez egy esetleges baleset bekövetkezése
során a keresőképtelenség idejére kieső jövedelem, illetve az
egészségügyi ellátás költségei jelentős összeget tehetnek ki.

Kérem, hogy a téli közlekedés során vigyázzanak maguk
és mások testi épségére! dr. Weller – Jakus Tamás jegyző



Közérdekű ügyek
Október hónapban két ülés volt. Rendkívüli ülésen 12-én
kiválasztottuk a legkedvezőbb ajánlatot a Tájház tető felújí-
tására. A vállalkozó ajánlatában 2012. március 01-i kezdést
írt, a téli állagmegóvásról már gondoskodott. Mivel március-
ban fogja a munkát kezdeni, a jövő évi költségvetésbe tervez-
zük ennek a munkának az árát.

Másodjára tárgyaltuk az Önkormányzat bankszámla veze-
tésére érkezett ajánlatait, mivel a Képviselő-testület a szeptem-
beri ülésen nem tudott dönteni. A választás a helyi Takarék-
szövetkezet és az eddigi számlavezető OTP között dőlt el, az
utóbbi javára. A pénzintézetek meg lettek versenyeztetve, a
kondíciók közel azonosak voltak. Magam részéről természetes
volt, hogy a helyben működő Bankot választottam volna,
hiszen számos dolog szólt volna mellette, könnyebben, gyor-
sabban lehetett volna az ügyintézést bonyolítani, az iparűzési
adó emelkedett volna, stb. Természetesen az átállásnak is let-
tek volna költségei, amelyek jelen anyagi helyzetben nem biz-
tos, hogy vállalhatóak lettek volna.

A döntést nagyban befolyásolta, hogy a Képviselő-testület
olyan információt kapott, mely szerint az önkormányzatok
bankszámla vezetése januártól a Kincstárhoz kerül, ebben az
esetben felesleges lett volna a váltás. Amennyiben jövőre ez
mégsem következne be, úgy újra megpróbálunk lépéseket
tenni a helyi Intézettel való szorosabb együttműködésre.     

Polgármester Úr kérésére újratárgyaltuk a még meglévő
Bahart részvények értékesítését. Jelenleg még két csomag van
az Önkormányzat birtokában. Egy 5390 db-os részvénycso-
mag, amely 3,06 %-os szavazati arányt biztosít, és egy 1727 db-
os csomag, mely 0,41 %-os arányt biztosít. Így összesen 3,47 %
része van önkormányzatunknak 20.000 Ft-os részvényekben,
melyek értéke jelen pillanatban 30.475,- Ft. A javaslat az volt,
hogy az I-es csomagot értékesítsük. Ez 164.260.250,- Ft. bevé-
telt jelentett volna. A Képviselőtestület 5-2 arányban leszavaz-
ta a javaslatot. Azért döntöttünk így, mert szerintünk szakítani
kell azzal a hagyománnyal, hogy átalakítások nélkül eladunk,
és költekezünk. Szembe kell néznie az új testületnek azzal,
hogy az Önkormányzatnak gyökeresen más gazdálkodásra
kell berendezkednie a jövőben. Nem elfogadható otthon sem,
az, hogy hitelből fizessük a villanyszámlánkat egy életen át…  

Az átmeneti anyagi nehézségek megoldására Jegyző Úr
javaslatát fogadtuk el. Az OTP-nél likviditási hitelt vettünk fel-
, amit konkrét célra lehet felhasználni. A kilátó és a szénégető
pályázat fordított áfa részének megtérülése idejére. 

A TÁMASZ Bt 40 milliós normatíva elvonása miatt tett fel-
jelentésünket a kivizsgáló Hatóság első körben elutasította, a
panaszbeadványunkat viszont elfogadták, és így továbbították
a Veszprém Megyei Ügyészségre. Azt gondoltuk, hogy talán
végre elindul egy nyomozás, de sajnos a Megye elutasította
bűncselekmény hiányában. Így a felelősök, és a felelősség mér-
tékének megismerése még mindig várat magára.

A Városháza kapcsán felmerült plusz költségek ügyében
ismét feljelentést tettünk, immáron elfogultságot bejelentve
más megyében kértük a vizsgálatot. Minden igyekezetünkkel
azon vagyunk, hogy el tudjunk számolni a lakosságnak a tele-
pülésen keletkezett károkkal. Simonné Visi Erzsébet

Pályázati felhívás
Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló
23/2004. (IX.30.) számú rendelete, az ezt módosító
25/2011.(V.26.) rendelete, valamint a 117/2011. (IV.27.)
számú határozata alapján pályázatot hirdet a hasznosítási
jogát képező Szegedy Róza Ház ún. Ürmös főző használati
jogára.

Az ingatlan Badacsony városrészen,a Kisfaludy S. út 17.
szám alatt található, a Magyar Állam tulajdonát képező
műemlékvédelmi épület. A bérlemény 74 m2 hasznos alapte-
rületű, víz, villany közművel ellátott, borozóként üzemelt. 

A pályázat részét kell, hogy képezze az éves bérleti díj meg-
határozása, a bérleti (hasznosítási) jogviszony tartalma határo-
zott 5 év időtartam. 

Pályázatot nyújthatnak be jogi személyek vagy jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállal-
kozói igazolvánnyal rendelkező természetes személyek.
Amennyiben a pályázó egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem
rendelkezik, a pályázatban nyilatkoznia kell arra, hogy a bér-
leti szerződés megkötéséig a vállalkozói igazolványt kiváltja. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- A pályázó nevét, cégnevét, - a pályázó címét, székhelyét, -

a pályázó adószámát, - az eljáró képviselő nevét, - a helyisé-
gekben gyakorolni kívánt tevékenység megnevezését, - igazo-
lást a pályázati letét befizetéséről, a pályázati tárgyalás napjáig
(csekkszelvénnyel, vagy pénztárbizonylattal), 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit
elfogadja, - igazolást arról, hogy a gazdasági társaság és egyéni
vállalkozó pályázónak a  NAV, valamint a helyi önkormány-
zattal szemben nincs tartozása. - Aki legalább 2 év kereskedel-
mi-vendéglátóipari gyakorlattal rendelkezik 

A pályázathoz csatolni kell legkésőbb a pályázati tárgyalás
napjáig: -  a Társasági Szerződés (Alapító Okirat) hiteles, 30
napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a vállalkozói igazol-
vány másolatát, - NAV, illetve a vállalkozás székhelye szerinti
jegyző, továbbá 30 napnál nem régebbi igazolását arra vonat-
kozóan, hogy a pályázónak adó és járuléktartozása nem áll
fenn (ezen feltételek értelemszerűen a már működő gazdasá-
gi társaságokra és egyéni vállalkozókra vonatkoznak),

- Badacsonytomaj Jegyzőjének igazolása, hogy az Önkor-
mányzattal szemben tartozása nincs. 

A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a pályázati feltéte-
leknek megfelel, és aki a pályázati tárgyalás során a legmaga-
sabb bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot. Két azonos össze-
gű pályázat esetén az elbírálásnál előnyt jelent, ha a pályázó
helyi vállalkozó.

A pályázaton résztvevőknek pályázati letétet kell fizetni. A
pályázati letét összege 50.000.- Ft.

A pályázati letétet csekken vagy átutalással legkésőbb a tár-
gyalás napjáig kell az Önkormányzat egyszámlájára letétbe
helyezni és legkésőbb a pályázati tárgyalás előtt az igazoló
szelvényt be kell mutatni. 

A pályázat nyertese által befizetett letét a bérleti díj része-
ként elszámolásra kerül.

A nyertes pályázóval a pályázati tárgyalás napját követő 30
napon belül szerződést kötünk.

Ha a nyertes pályázó a szerződést 30 napon belül nem köti
meg, az általa befizetett pályázati letétet elveszíti. Ha a pályá-
zó nyertese a meghatározott feltételeket a neki felróható okok-
ból nem teljesítette, a pályázati tárgyaláson részt vett második
legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó jogosult szerződést kötni,
feltéve, hogy erre irányuló szándékát a pályázati tárgyaláson
bejelentette. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő
pályázók részére a pályázati letét a tárgyalást követő 8 napon
belül visszafizetésre kerül. A második legelőnyösebb ajánlatot
tevő pályázónak - amennyiben szerződéskötés az első helye-
zett pályázóval megtörtént - a letét 15 munkanapon belül
kerül visszautalásra. 

A pályázatot a fentieknek megfelelő tartalommal, a
Polgármesternek címezve, zárt borítékban kell beküldeni,
illetve a Polgármesteri Hivatalban a Vagyongazdálkodási és
Építéshatósági Osztályon leadni. A borítékra fel kell tüntetni,
hogy „Szegedy Róza Ház ún. Ürmös főző pályázata”.

A pályázat beadásának határideje:
2011. december 30. 10 óra
Postára adásának határideje: 2011. december 30. nap
A pályázati tárgyalás időpontja: 2012. januári soros testületi

ülésének napja
A tárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal (8258

Badacsonytomaj, Fő u. 14.) Tanácskozó terme
A pályázati tárgyalásra külön meghívót nem küldünk!
A pályázatot benyújtókat kérjük, hogy a megjelölt időpont-

ban és helyen a tárgyalásra jelenjenek meg. A tárgyaláson a
pályázó személyesen, vagy írásos meghatalmazottja útján
vehet részt. 

További információ a Polgármesteri Hivatal Badacsony-
tomaj, Fő u. 14., Vagyongazdálkodási és Építéshatósági
Osztályon, Telefon: +36-87/571-274.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat csak akkor válhat
eredményessé, ha az önkormányzat a vagyon tulajdonosával,
illetve annak kezelőjével az ingatlan használati jogára, leg-
alább a jelen pályázati felhívásban szereplő időtartamra szer-
ződést köt. Amennyiben a használati jogot az önkormányzat
nem szerzi meg, a pályázat automatikusan eredménytelenné
válik. Krisztin N. László polgármester

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

Következõ ülés tervezett napirendje 2011. évi mun-
katerv alapján (idõpont december 8. csütörtök 9.00
óra):
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója.
2. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségve-

tési tervének III. 
negyedévi teljesítése.

3. A helyi adórendeletek felülvizsgálata.
4. A Képviselő-testület 2012. évi munkaterv tervezete
5. Pályázatokról tájékoztató.
6. Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulásban vég-

zett tevékenységről.
7. A köztisztviselők teljesítmény követelményei kiemelt

céljainak meghatározása.
8. 2012. évi turisztikai és városi programok pályázati

önrészének biztosítása, annak  nagyságrendi előreve-
títése. (A pályázatok előkészítése, 2012. évi program
tervezések érdekében.)

9. A peres ügyek állásáról tájékoztató.
10. Beszámoló a Polgármesteri 

Hivatal munkájáról.
11. Badacsonytomajért Közalapítvány működésének

tapasztalatai.
12. A Bányász strand további működtetése.
13. A Rendőrség beszámolója az idegenforgalmi szezon

tapasztalatairól.
14. A lengyel testvérvárosi kapcsolatról tájékoztatás

Képviselő-
testületi ülés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az „Egy jobb
kilátásért” Új kilátó létesítése a Badacsony hegyen címû
pályázati programhoz kapcsolódóan Badacsonytomaj
Város Önkormányzata 1.000, 5.000, 10.000 és 50.000 Ft.
értékben Támogató jegyet bocsátott ki, amely továbbra is
megvásárolható. A vásárló neve igéretünk szerint a meg-
lévők mellé felkerül a gránittáblára.

A támogatói jegyek a Polgármesteri Hivatalban, ügyfél-
fogadási napokon, a pénztári órákban megvásárolhatók.

Hétfõ:   13,00 - 15,00 óráig
Szerda: 10,00 - 12,00 és 13,00 - 15,00 óráig
Péntek: 10,00 - 12,00 óráig
Segítõ együttmûködésüket, támogatásukat elõre is

köszönjük!    
Tisztelettel: Krisztin N. László polgármester

Támogatói 
jegyek

Előkerült a polgármesteri hivatal archívumából az az
1973-ban kelt okirat, amely a badacsonyörsi strand terü-
letének a településtől a megyei tanácshoz való kényszerű
átadásáról szól. Ez a dokumentum, valamint az érintett
terület új tulajdonosainak minapi badacsonytomaji láto-
gatása új – és remélhetően kedvező – mederbe tereli a
évek óta húzódó ügyet. Részletek lapunk következő szá-
mában! Simonné Visi Erzsébet

Megkerült okirat



Környezettudatos magatartásunkra jellemző, hogy az
ismeretek átadását elsősorban településünkön kezdjük.
Így gondoltuk ezt akkor is, amikor a környezetvédelmi
zöld napok körébe tartozó Állatok Világnapjáról tervez-
tünk megemlékezést.

Az előző évektől eltérően, most az őshonos magyar álla-
tok megismertetésére gondoltunk. A középső csoportos
gyermekekkel látogatást tettünk Nagy Krisztián állattartá-
sánál. Rendkívüli élményben volt részük, hiszen az előző
napokban születettek három mangalica kocának is kis-
malacai. A kecskék, racka juhok érdekes látványosságot
jelentettek, hiszen ilyen közelségben kevés kisgyermek
találkozik házi állatokkal. A vendéglátó család beszélt az
állatok táplálásáról gondozásáról, így a gyermekek sok új
ismerettel gazdagodhattak. A kellemes idő lehetővé tette,
hogy a szabadban az állatokhoz kapcsolódó játékokat ját-
szunk, és a szülők bográcsban főtt finom étkeit is elfo-
gyasszuk. A hazavezető hosszú úton rengeteg látnivaló
akadt az őszi természetben, a gyermekek kellemesen elfá-
radva, de élményekkel gazdagodva hajtották álomra fejü-
ket az óvodában. 

Köszönjük a Nagy családnak, valamint azoknak a szü-
lőknek a segítségét, akik a gyermekek kíséretében, az éte-
lek elkészítésében, az alapanyagok felajánlásában részt
vállaltak. (Nagyné Pál Zsuzsanna, Follyné Patonai Szilvia,
Bereczné Horváth Krisztina, Rakics Eszter, Fekete Sándor,
Patkó Ivett, Kovács Lajos) Nagy Katalin

A kompetencia alapú nevelés-oktatás óvodánkban
ezekben a hónapokban a Tűz jegyében zajlik. Kerestük a
lehetőségeket, hogy-e témával kapcsolatban minél több
tapasztalathoz juttassuk a gyerekeket, minél több érzék-
szervre hatóan gyarapodjanak ismereteik. Lehetőséget
kaptunk egy nagyvázsonyi kovácsműhely megtekintésére,
és bepillantást nyerni a Kabóca bábszínház mindennapja-
iba. A középsős és nagycsoportos gyerekekkel, lázas izga-
lommal indultunk útnak. Az idő is kedvezett, hogy a várva
várt kirándulás még emlékezetesebb legyen.
Nagyvázsonyban, a buszról leszállva Tarsoly László és
felesége kedves szavakkal és forró teával vártak minket.
Vendéglátóink arról is gondoskodtak, hogy a várakozási
idő tartalmasan teljen el. Az ügyességi játékok próbára tet-
ték a felnőtteket is. A kovácsműhelyben a kovács a gyere-
kek által még nem látott eszközökkel és a hozzá fűzött
magyarázattal mutatta be a munkafolyamatokat. A Tűz,
itt volt ám csak igazán Tűz! Vigyázni is kellett, hogy egy-
egy kipattanó szikra nehogy a ruhánkra hulljon. Sok kér-
dés merült fel a látottakkal kapcsolatban, melyekre termé-
szetesen választ is kaptunk. Megköszöntük a kedves fogad-
tatást és indultunk Veszprémbe. A színház udvarán gyor-
san kiürült a hátizsákok tartalma, így jóllakottan indulhat-
tunk a játszóházba. Mi is kapcsolódhatott volna jobban a

Tűz témakörhöz, mint lampion és gyertya készítése.
Kivételes lehetőséget kaptunk azzal, hogy bepillanthat-
tunk egy főpróbára is, melyet megköszöntük annak remé-
nyében, nemsokára viszont látjuk óvodánkban a kész elő-
adást. Az a gondolatunk, hogy hazafelé „gyerekeink” elfá-
radva a buszon elalszanak, hamar szertefoszlott! A sok
élmény hatására nehéz volt ülve maradni. Jó érzés felfe-
dezni játékukban kirándulásunk maradandó élményét!        

Orbán Márta óvónő

November 1-je mindenszentek ünnepe, a katolikus egy-
házban az összes üdvözült lélek emléknapja.

Mindenszentekkor meglátogatjuk elhunyt szeretteink
sírját a temetőben, virágokat, koszorút, mécseseket viszünk.

Ilyenkor emlékezünk s gyújtunk mécsest a hősök emlé-
kére a Hősök kertjében. A hagyományoknak megfelelően
idén is a 17 órai szentmisét követően került erre sor.

Földi István esperes plébános fohásza után az önkor-
mányzat nevében Dr. Magó Ágnes képviselő és Krisztin N.
László polgármester helyezte el a megemlékezés koszorú-
ját, majd az Egyházközség nevében Korbély László és
Nagy László koszorúzott.

Ezt követően a jelenlévők egy-egy mécsest gyújtottak a
háborúban elhunyt katonák emlékére.

A hősi halált halt katonák sírjaira idén a badacsonytoma-
ji nyugdíjasok készítették és helyezték ki a hála virágait.

Köszönjük példamutató  munkájukat a csokrok elkészí-
tésében és a takarításban.

Deák Ferencné

Mindenszentek

Az állatok világnapján

Környezeti nevelés az óvodában
Az Állatok világnapja alkalmával (amely Szent Ferenc
ünnepéhez kapcsolódik) a Folly- fenyvesbe kirándultunk
október 4-én, a nagycsoportos gyermekekkel.

A hosszú séta – azon túl, hogy a gyermekek fizikai álló-
képességét erősítette - alkalmat adott a szűkebb környeze-
tünkben való tájékozódásra. Több óvodás családja is Örsön
lakik, így a gyermekek megtapasztalhatták ki milyen távol-
ságra lakik az óvodától, milyen irányból érkeznek, kik lak-
nak ugyanarra, stb. Óvodáskorban ezek az ismeretek is a
környezeti nevelés részét képezik.

A Folly- fenyvesben már várt bennünket Dénes édesany-
ja, Folly Réka, aki végigkalauzolt minket az arborétumon,

bemutatva néhány különleges növényt. Az ismeretszerzé-
sen kívül jó alkalom adódott szűkebb környezetünk meg-
becsülésére, azáltal a lokálpatriotizmus megalapozására is.

A legnagyobb élményt a gyermekek számára, egy befo-
gott mókus szabadon engedése jelentette, amely példa arra,
hogy az emberek és állatok egymás mellett kell, hogy élje-
nek, a másik elpusztítása nélkül, egymást segítve és nem
ellenségként. A fák alatt gyűjtött termésekből állatbábokat
készíthettek a gyermekek, így még otthon is könnyebb volt
a sok élményt felidézni. Sokáig emlegettük a kirándulást,
amelynek megszervezését még egyszer nagyon szépen
köszönjük! Nagycsoportosok, és az óvó nénik

Óvodások kirándulása, a Tűz jegyében

Herendi kézművesek a Tatayban

Európa-, sőt világszerte híres a herendi porcelán, ezért
volt különleges alkalom, hogy a kézműves technikával elő-
állított csodálatos tárgyak készítésének folyamatát megis-
merhették, sőt ki is próbálhatták tanulóink október végén.

Porcelánrózsákat formálhattak, tányérokat festhettek diák-
jaink a Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola igazgatójának,
Szomi Krisztinának és két kollégájának irányításával. A
Manufaktúra fenntartásában működő szakiskola elvégzése
során a tanulók elsajátítják e szép hivatás alapvető ismerete-
it, s munkalehetőséget is biztosítanak a végzős diákoknak.

Köszönjük Vastag Gábor keramikus segítségét, hiszen
kezdeményezésére jött létre a kapcsolat a két iskola között, s
a találkozó megszervezésének is aktív részese volt.

Csizmarik Béláné igazgató

Az ünnepség folytatásában a Tóth Mariann vezette
Himfy Irodalmi Kör és a NABE helyi csoportjának kóru-
sa adott közös műsort, melyben virágénekekbe ágyazva
elevenedtek meg Kisfaludy szerelmes versei. Ezután egy
korhű ruhába öltözött fiatal pár (Szarka Teréz és
Margittai András) jelképesen felvitte a szerelmet a torony-
ba, majd Kaffka György solymász megröptette Siva nevű
madarát. Az ünnepség zárásaként, a himnusz hangjai
mellett ünnepélyesen felkerült a magyar zászló az új kilá-
tó csúcsára, végül Krisztin N. László polgármester invitált
mindenkit egy vadpörköltre, kötetlen beszélgetésre a
Köbölkúthoz.

A kilátóra felkerült zászló annak az összefogásnak
köszönhető, amelynek során Kalmár György ötletét
Istvándi Gergő felkarolta és összegyűjtötte az anyagokhoz
szükséges pénzt. (Köszönet az adakozóknak: Aranyodi
Imrének, Bíró Lászlónak, Rohály (Bíró) Eszternek, Nagy
Miklósnak, Borbarátoknak, Sötét Ildikónak, Kozári
Beátának, Laposa Bencének, Rédliné Marikának, Nagy
Gézának, Istvándi Gergőnek.) A zászlót rendszeresen
cserélnünk kell, (amit ugyancsak térítés nélkül végzünk)
ezért további támogatásokat várunk. Tisztelettel kérünk
továbbá mindenkit, amennyiben bármilyen rendellenes-
séget tapasztalnak (elszakadt, elkopott stb.), értesítsék
erről a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályát vagy sze-
mélyesen bennünket. Ky

Kilátó avatás

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Óvoda

Fotó: ÓvodaFotó: Istvándi



Örömmel tettem eleget a badacsonytomaji kultúrház meg-
hívójának, szept. 23-án délutánján a neves szerző Trianon
és szabadkőművesség előadására. Szabadkőműves doku-
mentumokkal zsúfolt könyve után valami egyetemi rangú
összefoglalását vártam ennek az agyonbeszélt problémának
és egy szűklátókörű, etnocentrikus jelzőktől villogó, popu-
láris, hézagos ismertetésre futotta az előadótól. Néhány
hozzászóló igyekezett, hogy e szűkösséget ismert történeti
kutatásokat említve kitágítsa. Ez nem jött össze.

A két világháború egymással való összefüggése sem merült
fel, pedig erről és világbirodalmak összeomlásáról lett volna
mit elmondani. Ami az előadó fő problémája volt hallhatóan,
arról hibásan tájékoztatott. Az anglikán klerikustól, ószövet-
ségi alapokra épített, kék, szimbólikus szabadkőművességről,
mint a valódi, beavatási rítussal verifikált testvériségről nem
esett szó. Ahogy a piros változatról sem, amit a harminchá-
rom fokozatú skót rítus képvisel. E kettő mutatja fel a kon-
zervatív, kulturális, bölcseleti  értékeket, amiket az angol obe-
diencia elfogad és mértéknek ismer el. Az angol szigor e
tekintetben érthető, hiszen kulturális nagyhatalmának egyik
letéteményese az angol szabadkőművesség. A többiek, akik
nem élvezik az angol nagypáholy védnökségét, bár nevükben
ott a szabadkőművesség, nem hites szervezetek. És ilyen sok
létezik, mint a Martinovics páholy is vagy az olasz volt P 2
páholy, vagy az illuminátusok, ismertebbek.. A szabadkőmű-
vesség története bőven tartalmaz ilyes próbálkozásokat. Az
előadás összekötő szövege, az élénkítő poénkodás elvett az
időből és kapkodó befejezést eredményezett.         Dr. Sáry Gyula

Raffay Ernő előadása

Fotó: Deák

25 éves
Bujtor József és Kapcsos Judit; Tóth Zoltán és Márkus

Andrea; D. Fekete József és Zentai Margit; Barcza Ákos és
Bárdosi Erika; Mejlinger László és Kovács Erika; Horváth
Zoltán és Szili Zsuzsanna

50 éves
Tóth László és Németh Katalin; Mékli Károly és Stumpf

Lilián; Mózer Károly és Vörös Mária; Sárközi János és Joó
Magdolna; Varga József és Lenner Erzsébet; Böszörményi
Lajos és Vasáros Anna

60 éves
Békássy Péter és Thiery Mária

Jubiláló házaspárok

Bárdos-kupa

Az idén is megrendezésre került a leány Bárdos kézilabda
torna a tapolcai rendezvénycsarnokban, amelyen a
Batsányi, a Bárdos, a nyirádi és a badacsonytomaji Tatay
iskola vett részt

A sorsoláson először a Tatay és a Batsányi iskola csapata
küzdött meg egymással. Szoros volt az állás és mindkét
csapat a győzelemre törekedett, de végül is mi győztünk
8:5-re. Ezt követően a Nyirád és a Bárdos iskola követke-
zett, amelyből a Nyirádiak kerültek ki győztesen. A két
győztes csapat egymás elleni játékában mi, tataysok fölé-
nyes győzelemmel 9:2-re nyertünk. 

Boldogan vehettük át az I. helyezettnek járó csodálato-
san szép serleget. A kupa mellett különdíjat is kaptunk,
jómagam, Németh Benigna, a legjobb mezőnyjátékos, míg
Kovács Janka a legjobb kapusnak járó elismerésben része-
sült.

Nagyon jól éreztük magunkat, reméljük, hogy jövőre is
részt vehetünk és ilyen sikerekkel térhetünk haza. 

Németh Benigna és Urbán Brigitta 7. osztályos tanulók

Papírgyűjtés
közös erővel

Sikeresen lezajlott a hagyományos papírgyűjtési akciónk,
amelynek során közel 20 tonna papírt gyűjtöttek tanítvá-
nyaink szülői segítséggel.

A papírért kapott több mint 200.000 Ft az osztályközös-
ségek programjaihoz nyújtanak segítséget. Ezúton mon-
dunk köszönetet mindazoknak a szülőknek, akik az iskola
területén a papír lemérésében és pakolásában segítségünk-
re voltak. Az iskola nevében elismerésünket és köszöne-
tünket fejezzük ki Takács Zsolt vállalkozónak, aki testvéré-
vel, Takács Zoltánnal segítségünkre sietve a konténerekbe
nem férő papírt saját teherautójával ingyenesen elszállítot-
ta a veszprémi MÉH – telepre. 

Lakatné Mógor Katalin a diákönkormányzat vezetője

Egy nap a biztonságért
A Tatay iskolában a szervező Veszprém Megyei Rendőr-
Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatása
alapján örömmel üdvözöltük, hogy lehetőséget kaptunk
az „Egy nap a biztonságért- egy nap az iskolában” c.
programon való részvételre.

A sikeres diák-önkormányzati nap keretében több hely-
színen különböző témákban videofilmek levetítésével,
tájékoztató előadásokkal, játékos feladatokkal és az egyes
szakterületek felszereléseinek, technikai eszközeinek
bemutatásával nagyon sok hasznos információhoz juttat-
ták gyermekeinket. Közelebbről megismerkedhettek a
mentő,- a rendőr, és tűzoltó autókkal. Felvilágosítást kap-
tak mindarról, ami személyes biztonságukat, balesetmen-
tes közlekedésüket és egészséges fejlődésüket elősegíti.

A program megvalósításában és lebonyolításában több
szervezet is közreműködött, így a diákok találkozhattak az
ÁNTSZ, a polgári- valamint a katasztrófavédelem, a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a mentőszolgálat, a NAV,
a vöröskereszt, a baleset-megelőzés, a büntetés-végrehaj-
tás, továbbá a helyi tűzoltóság, a rendőrség és a polgárőrség
munkatársaival. Péter Katalin r. alezredes, család-, gyer-
mek- és ifjúságvédelmi kiemelt főelőadó a szervezők részé-
ről elmondta, hogy évente 8-10 iskolában mutatják be -
immár közel húsz éve - a biztonsághoz kötődő szervezetek
munkáját a gyerekeknek. Ezzel nemcsak tevékenységükbe,
működésükbe engednek betekintést a fiatalok számára,
hanem szeretnék elérni, hogy veszély, vagy baj esetén biza-
lommal forduljanak hozzájuk, és ne valamilyen misztikus
szervezetnek tekintsék őket.

A nagyon hasznos és tartalmas találkozó lehetőségét az
iskola közössége és a szülők nevében is köszönjük, különö-
sen Péter Katalin r. alezredesnek, a Menü Bt-nek, a
Kékkúti Theodorának, a Muskátli étteremnek. 

Lakatné Mógor Katalin 
a diákönkormányzat vezető tanára 

Anyakönyvi Hírek

Kiss Károly és Supsics Mónika
házasságot kötöttek 2011. szeptember 10-én.

Körmendi Kristóf
Bíró Adrienn és Körmendi István gyermeke

(született szeptember 9-én)

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

Fotó:Kalmár

Fotó:Bolfné



Egy alkalommal, amikor Jézus kilépett a templomból, a
tanítványok büszkén hívták fel figyelmét a gyönyörű,
impozáns épületre. 

Jézus így válaszolt: „Látjátok ezeket? Bizony mondom
nektek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.”
Aztán fölment az Olajfák hegyére, leült, és miközben
Jeruzsálem látképét szemlélte, a város lerombolásáról és a
világ végéről kezdett beszélni. Hogyan és mikor fog bekövet-
kezni a világ vége? – kérdezték tőle a tanítványok. Olyan
kérdés ez, amelyet az utána következő keresztény nemzedé-
kek mind föltettek maguknak; sőt minden embert foglalkoz-
tat. A jövő ugyanis titokzatos és gyakran félelemmel tölt el.
Ma is vannak, akik horoszkópokat olvasnak vagy jósokhoz
fordulnak, hogy megtudják, mit hoz a jövő, mire számíthat-
nak…  Jézus válasza világos: az idők végezete egybeesik
eljövetelével. Ő, aki a történelem Ura, vissza fog térni: Ő
jövőnk ragyogó végpontja. És mikor fog bekövetkezni ez a
találkozás? Senki sem tudja, bármelyik pillanatban megtör-
ténhet. Életünk ugyanis Jézus kezében van, Tőle kaptuk és
bármikor visszaveheti, akár váratlanul, anélkül hogy jelezné.
Ezért figyelmeztet: van egy mód, hogy készen álljunk majd
arra az eseményre, éspedig az, ha virrasztunk. Ezekkel a sza-
vakkal Jézus mindenekelőtt arra emlékeztet, hogy el fog
jönni. Földi életünk véget ér és egy új élet kezdődik, amely-
nek soha nem lesz vége. Ma senki sem akar beszélni a halál-
ról… Néha mindent megteszünk azért, hogy eltereljük róla
a figyelmet. Úgy belemerülünk a napi elfoglaltságokba, hogy
elfelejtjük Őt, aki adja és aki vissza fogja venni az életet,
hogy bevezethessen annak teljességébe, az Atyával való élet-
közösségbe, a Mennyországba. Készek leszünk rá, hogy
találkozzunk vele? Égni fog a tűz lámpásunkban, mint az
okos szüzekében, akik várták a vőlegényt? Más szóval: sze-

retetben leszünk akkor? Vagy ki fog aludni a lámpás, mert
elragad a sok tennivaló, a sok kis múló öröm vagy a birtok-
lásvágy és közben megfeledkezünk arról, ami egyedül fon-
tos: hogy szeressünk? De hogyan virrasszunk? Tudjuk, hogy
az virraszt jól, aki szeret. Tudja ezt a feleség, aki a férjét várja,
hogy hazatérjen a túlóra vagy a messzi út után; tudja az
édesanya, aki reszket gyermekéért, mert még mindig nem
érkezett haza; tudja a szerelmes ifjú, aki alig várja, hogy újra
láthassa kedvesét… Aki szeret, tud várni akkor is, amikor a
másik késik.

Akkor várjuk Jézust, ha szeretjük Őt és izzik bennünk a
vágy, hogy találkozzunk vele.

És azzal is várjuk, ha tényleg szeretünk: ha őt szolgáljuk
épp azokban, akik közel állnak hozzánk; vagy ha elkötelező-
dünk egy igazabb társadalom építésében. Maga Jézus hív
meg, hogy így éljünk, amikor elmeséli a hű szolgáról szóló
példabeszédet, aki a ház urának visszatérésére várva törődik
a többi szolgával és a ház ügyeivel; vagy amikor azokról a
szolgákról beszél, akik gondoskodnak a talentumok kama-
toztatásáról. Épp mert nem ismerjük eljövetelének sem a
napját, sem az óráját, még könnyebben tudunk összpontosí-
tani a mai napra, amely megadatott nekünk, a napi tenniva-
lókra, arra a jelen pillanatra, melyet a gondviselés jóvoltából
átélhetünk. 

„Jézus, add, hogy úgy szóljak mindig, mintha ez lenne az
utolsó szavam, amelyet kimondok! Add, hogy úgy cseleked-
jek mindig, mintha ez lenne az utolsó tettem, amelyet vég-
beviszek! Add, hogy tudjak úgy szenvedni mindig, mintha
ez lenne az utolsó gyötrelmem, amelyet felajánlhatok Ne-
ked! Add, hogy úgy imádkozzak mindig, mintha ez lenne az
utolsó lehetőségem itt a földön, hogy beszélgessek Veled!”

István atya

„Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.” (Mt 25,13)

1949 tavaszán a Badacsony hegyének egyik legszebb kilá-
tópontján, a régi bánya 70-80 méter magas sziklafalai alatt
internálótábort létesítettek a kőbányában dolgoztatott fog-
lyok számára.

A tábor magja egy elhagyott bányászlakás volt, amelyben
iroda, őrség, raktár stb. kapott helyet, a mellé épített lapos te-
tős, L alakú, börtönszerű épületben pedig a rabokat zsúfolták
össze. A Nyár a hegyen című filmből jól ismert vad szépségű
sziklák alatt meghúzódó tábort – az un. rabszállást – szöges
drótkerítéssel vették körül és fegyveres őrökkel őriztették.

Az új tábor első lakói internáltak voltak. De kik is voltak
az internáltak? A Rákosi-rendszerben őrizetbe vehettek –
konkrét bűncselekmény nélkül is – olyan személyeket, akiket
a rezsimre veszélyesnek tartottak. Őket zárták internáló tá-
borokba, amelyeket általában nagy építkezések, állami gaz-
daságok, bányák mellett helyeztek el. Jó példa erre a Bada-
csonyi Bazaltbánya, ahol öt éven át robotoltattak rabokat.

Az internáltak 1951-ig voltak a badacsonytomaji táborban,
utánuk – de még abban az évben kulákokat hoztak, főleg az
Alföldről. (Rákosiék kulákoknak nevezték azokat a jómódú
parasztokat, akik – szerintük ellenségei voltak a kollektivi-
zálásnak.) De ide kerülhettek azok is, akik nem tettek eleget
beszolgáltatási kötelezettségüknek, engedély nélkül vágtak
disznót, borjút, vagy kivágtak egy gyümölcsfát stb. (Volt
olyan is, aki azért került a táborba, mert a nővére jugoszláv
állampolgárságú magyarhoz ment férjhez…)

A kulákokat olyan kiskatonák váltották fel, akik Farkas
Mihály honvédelmi miniszter HM.809. számú rendelete
értelmében felállított munkaszolgálatos (muszos) alakula-
tokban töltötték katonaidejüket. Őket, mint politikailag
megbízhatatlan szülők fiait különítették el a honvédség „ren-

des” állományától és dolgoztatták szerte az országban. A 80
főt számláló badacsonyi muszos csoport - akárcsak a koráb-
biak – a badacsonyi bazaltbánya 312 méter magasan fekvő
kőfejtőjében dolgoztak két műszakban. Az első műszak haj-
nali 4 órától délig, a második műszak pedig déltől este 8 óráig
rakta a követ a csillékbe vagy tolta a csilléket. Egyébként a
rabszállás mindenkori lakói és a „civilek” egy munkahelyen
dolgoztak: az előbbiek segédmunkásként, az utóbbiak pedig
szakmunkásként „építették a szocializmust…”

A munkaszolgálatosok zsoldja 60 forint volt havonta, ami-
nek a felét azonnal le is vonták: 10 forint ment a békeköl-
csönre, 20 forintért pedig cigarettát adtak dohányosnak és
nem dohányosnak egyformán. A megmaradt 30 forint kb.
egyenlő volt az errefelé szokásos napszámbérrel. Ebből lehe-
tett vásárolni kevéske zsírt, töpörtyűt, „kettes kolbászt” stb.
Kellett is a „pótlás”, mert a koszt elképesztően silány volt.
Hallottam, hogy a 80 fős, igen nehéz munkát végző alakulat-
nak 2, azaz kettő kilogramm húsból készítettek pörköltet.
Ilyen körülmények között szinte létfontosságúak voltak a
„civilek” által juttatott karéj zsíros kenyerek, szelet szalonnák
és persze a hazulról kapott kis csomagok is.

Tomaj lakói akkor is kimutatták a rabok iránt érzett
rokonszenvüket, amikor azok a falun keresztül masíroztak a
„libaúsztatóra” fürödni. Ilyenkor egy-egy kiflit, zsömlét
csúsztattak a zárt sorokban menetelők kezébe.

A rabszálláson lakók az akkori magyar társadalom szinte
minden rétegét képviselték: 1949 és 1953 között voltak itt
gazdagok és szegények, hívők és nem hívők, ügyvédek, kulá-
kok, orvosok, rapsicok, csendőrök, katonatisztek, feketézők,
papok, politikusok, vagy ezek fiai. A „nép ellenségeinek”
bűnlajstroma a rémhírterjesztéstől az engedély nélküli disz-
nóvágáson át az amerikai rokonoktól kapott levél, netán cso-
mag átvételének a vétségéig terjedt.

A bányában robotoló rabok nem csak testileg, de lelkileg is
megtört emberek voltak, elsősorban a bizonytalanságtól, hi-
szen a többségük tárgyalás és ítélet nélkül került ide, így azt
sem tudhatták, hogy mikor szabadulnak. Az egzisztenciáli-
san tönkretett, emberi méltóságukban megalázott és törvé-
nyen kívül helyezett táborlakók végül is csak Rákosi bukása
után, a Nagy Imre kormány emberségesebb politikájának kö-
szönhetően hagyhatták el a badacsonytomaji rabszállást 1953-ban.

Az egykori rabházak helyén ma már csak romokat és el-
vadult fákat, bokrokat látni, de megbújik itt egy gránitból
készült emléktábla is az alábbi szöveggel: 

„Itt állott, s most kőhalom”
Nagy Imre rendelete feloszlatta 1953-ban, 

1954 őszén megszüntették 
2004 október Nagy Imre Társaság Veszprémi Szervezete

Kalmár László: Volt egyszer egy bazaltbánya… 4. rész 
Rabok a bányában Szépirodalom:

Bartis Attila: A nyugalom; Békés Pál: Csikágó; Bereményi
Géza: 150 dalszöveg Cseh Tamás zenéjére; Bernhard, Tho-
mas: Megzavarodás; Bodor Ádám: Sinistra körzet; Calvino,
Italo: Eleink; Cortazár, Julio: Rítusok; Faulkner, William:
Sartoris; Hamvas Béla: Karnevál I. II. III.; Háy János: A
bogyósgyümölcskertész fia; A Gézagyerek; Jékely Zoltán vá-
logatott versei; Jókai Anna: Elbeszéltem: összegyűjtött novel-
lák és kisregények I. II.; Kárpáti Kamil összes versei I. II.;
Krasznahorkai László: Seiobo járt odalent; Le Clézio, Jean-
Marie Gustave: Az éhség ünnepei; Lessing, Doris: Megint szerelem

Gyermek- és ifjúsági irodalom: 
Ámi Lajos: Az aranyifjítószóló madár; Autósmesék; Berg Ju-
dit: Cipelő cicák a városban; Boyne, John: A csíkos pizsamás
fiú; Cãrtãrescu, Mircea: Sárkányok enciklopédiája; Csoóri
Sándor: Moziba megy a Hold; Fodor Sándor: Csipike; Jen-
ner-Metz, Florence: Neked írok, apu!; Kányádi Sándor - Ka-
láka: Kicsiknek és nagyoknak; Kipling, Rudyard: Hogyvolt-mesék.

Ismeretterjesztõ irodalom:
A világmindenség könyve; Mitológiai enciklopédia; A ma-
gyarországi vadvizek világa; Romsics Ignác: A 20. század
képes története; Az 1947-es békeszerződés; Királyok
könyve; Trianon; Köteles Viktória: 88 magyar találmány;
Pais István: Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák;
Albert Gábor: Emelt fővel; Molnár Imre: Esterházy János
élete és mártírhalála; M.ország ma és holnap; Nagy képes
millenniumi hadtörténet; Selmeczi Kovács Attila: Elfele-
dett magyar mesterségek és népélet; Torockói népművészet.
A könyvtár november 21-én és 23-án szabadság miatt zárva tart.

&Könyvtár

A volt rabszállás részlete 1957-ben, a baloldali régi bá-
nyászlakásban voltak az iroda és az őrség helyiségei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Orbán György bada-
csonyi lakos, a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj alapí-

tó tagja, 2011.10.19-én, 75
éves korában örökre meg-
pihent. Elhunyt polgárőr tár-
sunk csoportvezetőként, majd
mint a jelölő bizottság elnöke
példát mutatott kötelezettsé-
geinek teljesítésében. Hiány-
zik közülünk.
Családja gyászában osztozva
emlékét kegyelettel őrizzük.

Mórocz István elnök

Gyászolunk

Kiléptem az ajtón, köd kúszik a hideg utcán.
Leheletemmel keveredik az est,
Égre merednek szemeim.
Csillagokig hol a mennyország van.
Temetők millió fényei, sugárba nyúlnak fel.
Itt vagyok, gyújtom jégbefagyott remegő kezemmel
A sok kis lángot…
Mikor először ég, halvány kis fénye van…
Mikor már végére ér, akkor a legfényesebb.
Aranyszínű némaság, egykor élő Fiam,
Karomba tartva nézte, Apám sírját.
Szeme káprázva, szája tátva volt…
Pindur ujjacskáival, átfonta kezem.
Nézte saját sírját, hova lassan lehajtotta álmait,
Apám mesél neki… Mint életében nekem tette.
Együtt alszanak érzem Én!
Hullnak meleg könnyeim, kihűlt arcomon,
Meleg itt az emlék…
Minek élek? Mondd!?
Mikor saját vérem a földben Él!

Gyújts nekem egy fehér kis lángot, 
Ha a halál kér!
Látlak, ha ott állsz…
Könnyed majd elér…

B.tomaj, 2007. 11. 01. (Mindenszentek)

R. Czapp Ibolya: Fény

Gyászhír:

Szedlák Bálint 

(született 1921-ben) elhunyt október 29-én.

Nyugodjon békében!



Túlzás lenne azt állítani, hogy nincs gond a badacsonyto-
maji labdarúgó csapat körül. Sok szögből kellene megköze-
líteni a kérdést, mert nyílván a sokszereplős történetben
mindenki a maga igazát bizonygatja, hol nyilvánosan, hol
pedig a háttérben. 

Ez viszont ténylegesen nem szolgálja a megoldást. Vázolni
persze szavakkal sok mindent lehet, de az igazi kérdés mégis
az, hogy ebben a gazdasági válságban milyen formában van
szükség a labdarúgásra helyben. Az elmúlt évek hol heves, hol
pedig csak felületes vitái közepette, eltörpült a tények valósá-
gos felszíni orvoslása. Az elsődleges szempont, hogy szükség
van-e szerződésekre, szükség van-e olyan pénzbeli juttatások
kifizetésére, amik a klub költségvetését csak a szakadékba rán-
gatják? Ma ugyanis Magyarországon már az NB II is csak
amatőr bajnokságként van regisztrálva a Magyar Labdarúgó
Szövetségnél. Így pénzbeli juttatások, józan paraszti ésszel
nem vehetők fel, ha csak a klub nem köt olyan megállapodá-
sokat a játékosokkal, akiknek persze érdeke, hogy minél jobb
anyagi feltételeket tudjon magának biztosítani. Miért van erre
szüksége egy klubnak? A kérdés gyökerei Lévai Csabáig
vezethetők vissza, aki a „befektetésével”, olyan feltételeket
vázolt, amik megrészegítettek akkor mindenkit. Onnantól tart
a mélyrepülés, amely mára történelmi mélypontra repítette a
Badacsonytomaji Sportegyesületet, hiszen ilyen rosszul még
nem kezdett bajnokságot a csapat a klub 87 éves történelmé-
ben! Ennek tetejében pedig még pénz szűkében is van a csa-
pat. Eszembe jut a nemrég, még saját kedvükre, saját költsé-
geikből focizó, többek között Török Zoltán, Farkas János,
Farkas András, Farkas Attila, Pintér Imre, Péntek Róbert,
Iváskó Mihály, Tombor Zsolt, Tombor Péter, Gyimesi András
fémjelezte Tomaj II., akik úgy játszották végig pályafutásukat,
hogy nem gondoltak a pénzre soha. Szeretetből kergették a
labdát, mert valóban nem érezték a labdarúgást munkának,
amiért juttatásokat kellett volna felvenniük. Elveszett szinte
mindenhol a labdarúgásból a szeretet, a lelkesedés, a játék
öröme és mindez a pénz miatt. Persze ez a megállapítás nem
segít most a klubon, de a tények közötti különbségek ijesztő-
ek lettek itt Tomajon is. Az utánpótlás gyakorlatilag leszűkült
az Általános Iskolára, hiszen U15, U17 és U19-es korú fiatal
nem focizik a klubnál. Ráadásul adott volt a lehetőség, hogy a
remekül összerakott U19-es csapat a megyei első osztályban
indulva évekig együtt játszhatott volna. Miért nem? Hova és
miért tűntek el az utánpótlás korú gyerekek és edzőik? Hát
erre nem hiszem, hogy bármikor is megkapjuk a „tiszta”
választ. 

Persze a csapat jelenlegi tagjai körmük szakadtáig játsza-
nak, de ez sajnos még a dicséretes mentalitásuk mellett sem
elegendő folyamatos jó teljesítményre. Lehet, hogy sokan
megköveznek majd e cikk olvasása láttán, de a száraz ténye-
ket írtam le!

Csapatunk eddigi őszi eredményei:
Hévíz-Badacsonytomaj 1-0
Badacsonytomaj-Balatonfüred 1-2
ZTE B-Badacsonytomaj 7-0
Badacsonytomaj-Nagykanizsa 1-3
Sárvár-Badacsonytomaj 6-1
Badacsonytomaj-Körmend 1-2
Pápa B-Badacsonytomaj 4-0
Badacsonytomaj-MTE 1904 0-5
Répcelak-Badacsonytomaj 3-0
Badacsonytomaj-Csorna 0-3
Mór-Badacsonytomaj 6-1
Badacsonytomaj – Haladás II. 0-4

Tapolcai Gábor

Történelmi mélypont

A Tatay Iskolában zajló szivacskézilabda képzés kapcsán egy
rangos november 11-i tornáról számolt be nekünk Tapolcai
Gábor.

Az U9-es lányokkal Ikerváron jártunk, ahol egy jubileumi
tornán vettünk részt, hiszen ezen a napon volt tíz éve, hogy
Magyarországon első alkalommal játszottak szivacskézilabda
mérkőzést. Az egész napos program során öt mérkőzést ját-
szottunk bombaerős csapatokkal, többek között a rendező
Ikervár, a GóNa Lenti, a Győri Toldi, a Győri ETO és a Győri
Gárdonyi csapataival. 

Az Ikervár elleni kezdéskor tudtuk, hogy mire számítha-
tunk, de igazából az öt plusz egyes felállásban még nem ját-
szottunk ellenük, kicsit megilletődöttek voltunk az elején és az
első félidőben elmentek a hazaiak, a második tizenkét perc
már jobb volt, de ennek ellenére vereséggel kezdtünk (7-18). A
második találkozón három plussz kettes védekezéssel megfog-
tuk a Lenti csapatát, akik ellen elhúztunk, majd végig kontrol
alatt tartva a mérkőzést magabiztosan nyertünk (22:4) úgy,
hogy a második félidőben nem kaptunk gólt. A Győri Toldi
iskola csapata következett, ahol fizikális és taktikai fölényben
voltunk, remekül működött a kapusok és a védekezés haté-
konysága, ezt bizonyítja, hogy ezen a meccsen is csak öt gólt
kaptunk és remekül támadtunk, magabiztos győzelmünkkel
(21:5) már túlszárnyaltuk az elvárásainkat. A Győri ETO
ellen egy ki-ki meccsre számítottunk az addigi eredmények
alapján. Az is lett, bár az elképzeléseink már kevés alkalommal
jutottak érvényre, ekkor már látszottak a lányokon a fáradtság
első jelei, ennek ellenére végig szorossá tettük a találkozót,
melyen az utolsó három percben jöttünk vissza parádés hajrá-
val, és 8:14-ről 13:14-re ,ami aztán a végeredmény maradt.
Kicsit bosszantó volt így vereséget szenvedni, de persze egy
ilyen sorozatterhelés alatt benne van ez is a pakliban. Annyira,
hogy a Győri Gárdonyi ellen viszont ez a visszakapaszkodás
már nem sikerült, nem mentek a passzok, a lövések és a véde-
kezés sem, így 11:16 lett a vége.

Összegzésként dicséret illeti a lányokat, hiszen a tornán
elsősorban a tanulás volt a cél és ezt tökéletesen teljesítettük, be
kell látnunk, hogy az egész napos terhelés még sok a lányok-
nak. A rendkívül jól szervezett tornán, Bajnokok-Ligája
sztárcsapat utánpótlás csapataival játszottunk és nem vallot-
tunk szégyent. Sőt…, de e mögött a sőt mögött ott van a büsz-
keség, amelyet segítőm Lőrincz Károly, a lányok osztályfőnö-
ke és a szülők mellett, reméljük még sokan tanúsítunk a csa-
pat mellett. Ötödik helyen végeztünk, amely a szerzett 4 pont
tekintetében a realitás, de ettől kicsit elrugaszkodva két győz-
tes meccsel és a három vereséggel magunkat erősítettük, s elvá-
rásainkat teljesítettük.

Arra viszont kíváncsi leszek, hogy városunk lakói közül
hányan figyelnek fel eredményeinkre. Tudjuk, tisztában
vagyunk vele, hogy tovább kell edzenünk a még jobb eredmé-
nyek eléréshez. Köszönjük a segítséget a pedagógusoknak,
akik elengedték a lányokat, a szülőknek a szállítást és a szur-
kolást, valamint Horváth László tanár úrnak, aki büszke
lányaira. Ky

Jubileumi szivacskézilabda torna, Ikervár: 
A Tatay Sándor Iskola eredményei és gólszerzői:
Ikervár–Tatay 18:7, gólszerzők: Novák Jázmin 2, Lőrincz

Friderika 2, Zentai Nóra 1, Kiss Laura 1, Farkas Veronika 1.
GóNa Lenti–Tatay 4:22, gólszerzők: Novák Jázmin 7, Zentai

Nóra 5, Farkas Veronika 5, Borda Veronika 3, Csillag Virág 2.
Tatay–Győri Toldi 21:5, gólszerzők: Novák Jázmin 10,

Borda Veronika 3, Farkas Veronika 3, Jagasits Gvendolin 2,
Kiss Laura 1, Lőrincz Friderika 1, Zentai Nóra 1.

Tatay–Győri Eto 13:14, gólszerzők: Novák Jázmin 6,
Zentai Nóra 5, Lőrincz Friderika 1, Farkas Veronika 1. 

Győri Gárdonyi–Tatay 16:11, gólszerzők: Novák Jázmin 6,
Lőrincz Friderika 3, Zentai Nóra 2. 

Akikre büszkék lehetünk 

a TETT Fórum közszereplő lett.  Érdemi önkormányzati
döntés nem születhet anélkül, hogy ne véleményeznénk.
Ott vagyunk, figyelünk, javasolunk, követelünk. Ha kell,
szakmai, ha kell, észérvekkel, logikával. Vagy egyszerűen
csak a TISZTESSÉG erejével.

Akkor miért az ellenségeskedés? Miért igyekeznek kitilta-
ni bennünket a közéletből? Közérdekből? Csoport-érdek-
ből? Magánérdekből? 

Miért hagyták, hogy a polgármester átverekedje a testüle-
ten a lakossági hozzászólások megvonását? A Badacsony
újság cenzúrázását? A javaslatok betiltását? Miért nézték tét-
lenül a megszólított, szidalmazott jelenlévők válaszadásának
megtagadását? A televíziós közvetítés leállítását? A jegyző
megfélemlítését? Miért tárgyalták egyáltalán az utolsó ingat-
lanok, kötvények eladásának előterjesztéseit, az utolsó pén-
zeszközök elköltésének szűnni nem akaró kísérleteit? Hogy
is írta Harmati Miklós? „Polgármester akar maradni az utol-
só elkölthető forintig”. A cikkírónak igaza lehet.

Azért könyvelhetünk el sikereket is. Ha eléggé hangosak
voltunk a közvélemény és a felettes szervek előtt, ha nem
hagytuk magunkat az asztal alá söpörni, az forintban, és
vagyontárgyakban is mérhető. El nem adott ingatlanokban,
részvényekben, földhaszonbérletek település-méretű felül-
vizsgálatában, a szemétdíj 20%-os „megcsapolásának” meg-
akadályozásában, be nem záratott szállodában, hogy csak a
legfontosabb meghiúsított próbálkozásokat nézzük. A Civil
Kontroll jól működik, ez nekünk köszönhető. Az lesz az
igazi, ha a magánzsebek tömése már az ötlet szintjén elvetél. 

A Kormányhivatallal valóban intézményessé vált a levele-
zésünk. Képviselőink akarják, vagy sem, az ismételt törvé-
nyességi észrevételt a napokban várjuk.

Nemrégiben leírta egy képviselő asszony: „A TETT
Fórum javaslatait eleve gyűlölettel fogadják”. Köszönjük, mi
csak azt látjuk, hogy rendre figyelmen kívül hagyják.

Ahogyan az Etikai Kódexet is, pedig abban sincs semmi
politika. Színtiszta TISZTESSÉG.

Akarják, vagy sem, ez is eldől hamarosan…   
TETT Fórum

Akarják, vagy sem…
Olvasói levelek*

Nagy lehetőségek,
nagy tervek

Megalakult egy új civil szervezet 2011. október 21-én, az
egyesület az ELENÓR (Egyesület LEendő Nagyratörő
Óriásokért) nevet választotta magának.

Céljául tűzte ki, hogy segítséget nyújtson mind a gyer-
mekek, mind a pedig az őket nevelő felnőttek számára, a
gyermeknevelés komplex, minden területet átölelő feladatá-
hoz. Tervei között szerepel érdekvédelem, oktatási, kulturá-
lis, sportprogramok, előadások, szabadidős programok, túrák
szervezése saját erőből, segítséggel, illetve pályázatok által.

Tagjai: Altner Rita, Benda Balázs, Csík Zoltán, Csík-
Vastag Tímea, Dr. Rothstädter Ágnes, Forintos Ervin,
Hidvéginé Meilinger Anita, Hoffer Péter, Kissné Takács
Krisztina, Lovász Áron, Molnárné Keller Csilla, Nagyné Pál
Zsuzsanna, Raposa-Izer Kitti, Riteczné Lesz Renáta,
Szántai Éva, Varga Róbert, Vígh Márta, Vizkeletyné Altner
Ágnes. Amennyiben vannak ötleteid, terveid, szeretnél segít-
séget nyújtani vagy kérni, ha tenni szeretnél valamit gyerme-
keink testi- lelki fejődése érdekében, szeretettel várunk tagja-
ink közé.      Raposa-Izer Kitti

Fotó: Iskola

Fotó: ELENÓR

Fotó: Kalmár



Márton-napi Vigasság

Jótékony sütés-főzés

Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Programajánlója

• November 25-én 18.00 órakor zenés irodalmi
kávéház Advent jegyében az Egry József
Művelődési Házban
Földi István esperes, plébános előadása – Adventi
és karácsonyi vallási és népi hagyományokról
Közreműködik a Himfy Irodalmi Kör és Zentai
István kántor 

• November 26-án 21.00 órától az Egry József
Művelődési Házban Katalin bál – Postás Józsi és
zenekara

• December 4-én Mikulásváró az Egry József
Művelődési Házban
14.00 órától játszóház, táncház
15.00 órától zenés meseműsor a 

Brumi Bandi Band közreműködésével
17.00 órakor érkezik a Mikulás!

• December 10-én 19.30 órától az Egry József
Művelődési Házban A Badacsony Táncegyüttes
megalakulásának 40-éves évfordulója alkalmából
rendezett gálaműsor.

• December 17-én hagyományos adventi vásár a
Templom előtti téren a civil szervezetek, egye-
sületek, óvoda, iskola közreműködésével.
16.00órakor köszöntő, ezt követően a Nyirettyű

együttes és a Himfy Irodalmi Kör műsora,
majd közös fenyőfa díszítés és ünnepi fény-
be való öltöztetése

18.00órakor Szentmise a Római Katolikus Temp-
lomban

19.00órakor a Nők a Balatonért Egyesület Bada-
csonytomaji Csoportjának adventi koncertje

• December 18-án 14.00 órától Idősek karácsonya
az Egry József Művelődési Házban
Az ünnepi műsorban közreműködnek a Bada-
csony Táncstúdió növendékei, óvoda, iskola,
Himfy Irodalmi Kör, NABE Énekkara, Ezüst
Kükapu Táncegyüttes.

Néptánc oktatás
Tisztelt Szülők, kedves gyerekek!

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár újra indít-
ja a néptánc utánpótlás nevelést a Városi Közösségi
Házban.

A néptánc oktatást Varga Sándor néptánc oktató (az
Ezüst Kükapu Táncegyüttes művészeti munkatársa és
okleveles táncos) végzi. Várjuk óvodai nagycsoporttól –
14 éves korosztályig azoknak a fiataloknak a jelentkezé-
sét, akik szeretnék Badacsonytomaj Város néptánc
hagyományait ápolni, és méltó utódai lenni a nagy
hagyományokkal rendelkező badacsonyi néptáncos elő-
döknek. A Művelődési Központ az alakuló csoportok-
nak heti rendszerességgel biztosítja az oktatás, a tanulás
lehetőségét, a próbák helyszíneit, a biztos technikai hát-
teret. Jelentkezés szóban és írásban a Városi Művelődési
Központ elérhetőségein: 

Városi Közösségi ház Badacsonytomaj, Fő utca 23.
Telefon: 06-87-571-115; fax: 06-87-571-116; e-mail:
vmk@badacsonyiprogramok.hu

Jelentkezési határidő december 31., majd folyamatosan. 

Csalogató
Szeretnénk megkérni minden kedves szülőt és gyer-
meket, hogy látogasson el a Márton-napi Vigasságra
november 19-én.

A tökfaragó program után kicsiknek és még kisebbek-
nek is tervezünk alkotó programot. Segítségül hozzatok
drótot, mécsest, üveget és zsineget, viszonzásul tartunk
lampionos menetet. Minden kis alkotót és érdeklődőt
szeretettel várunk. ELENÓR

Közös karácsonyfa
Szeretettel várunk Mindenkit, azt is, aki eddig még

nem jött el közénk, a november 26-án 15 órakor kezdő-
dő közös karácsonyfa állításunkra a Virág-köz alatti
területen. Reméljük az időjárás kegyes lesz hozzánk.
Aki gondolja, hozzon magával díszt, lehetőleg saját
készítésűt! Mi forró teával, borral és egy kis pogácsával
készülünk. Szeretettel: BÖÉE vezetősége 

„Nől a dér, álom jár, hó kering az ág közt. 
Karácsonynak ünnepe lépeget a fák közt.”

(Weöres Sándor)

Adventi hívogató 
A Kolping Család Egyesület szeretettel várja

hagyományos adventi hangversenyeire
vasárnap 10 órakor, illetve szombat esténként

a 18 órakor kezdődő szentmise alatt,
és azt követően 19 órakor, a

Szent Imre plébánia templomba

November 27. vasárnap 10 óra
MMIK Erkel Kamarakórusa, Szombathely, karnagy:

Paukovicsné Hegyi Gabriella, Paukovics László

December 4. vasárnap 10 óra
Aknaszlatina – Kárpátalja – Bel  Canto Kamarakórus,

karnagy: Senkiv Mónika

December 17. szombat 19 óra
NABE Badacsonytomaji Kórusa,

karnagy: Krisztin N. Lászlóné

Tökfaragó verseny
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület tökfaragó,
töklámpás versenyt hirdet iskolás gyerekek részére (14
éves korig) a november 19-én megrendezésre kerülő
Márton-napi vigasság keretein belül 13.00 órától.

Hozz magaddal faragó kést, (12 éves korig szülői
felügyeletet), és készíts belőle csodalámpást, tökcsoda
teremtményt! Nevezni a helyszínen lehet.

A zsűri által legjobbnak ítélt tökfaragókat díjazás-
ban részesítjük.

NABE Mikulás

Mikulás bál

Városunkban ismét jár 
a Mikulás a NABE szervezésében 

december 5-én estefelé!

Személyes csomag átadása 
lehetséges!

Leadható az Arc-Más Kozmetikában
Mékli Dettinél 

(06-70-379-3146)

Közmeghallgatás
Meghívó

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete

december 2-án (péntek) 18.00 órakor
közmeghallgatást tart, 
melyre tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye: 
Egry József Művelődési Ház, Badacsonytomaj

A közmeghallgatáson a választópolgárok és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és
javaslatot tehetnek. Amennyiben a közmeghallgatást
megelőzően közérdekű kérdést és javaslatot kívánnak
tenni, kérjük e-mailben (onkormanyzat@badacsonytomaj.hu)
vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére meg-
küldeni, melyre a közmeghallgatáson választ adunk.
Kérem, hogy a közmeghallgatáson részt venni szíves-
kedjenek. A közmeghallgatást a Badacsony TV egyenes
adásban nem közvetíti.   Krisztin N. László polgármester

Megmenekül

A Tájház tetőfelújítását végző vállalkozót pályázat
útján kiválasztotta a Képviselő-testület. A náda-
zást szakmai okokból jövő tavasszal végzik el, de
az állagmegóvás érdekében máris vízálló fóliával
védik a legkritikusabb helyeket.

november 19-én a templom előtt 
13:00 -14.30 Töklámpás faragó verseny
15.00 Vigasság megnyitása (elnök, polgármester által)
15.30 Újbor áldása István Atya segedelmével
15.40 Újborral teli boroshordó csapra verése 
16.00 Táncos kedvű gyerekek és felnőttek előadásai:

Tréfás szavalat, Neon Moon Linedance 
Country Club, Badacsonytördemic 
Szigligeti Táncoló Talpak és Talpacskák

17.00 Töklámpás faragó verseny eredményhirdetése
17.15-20.00 Zene - Bona Sánta Géza jóvoltából

A Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munkakö-
zössége mindenkit szeretettel vár december 3-án 

21.00 órakor megrendezésre kerülő 
Mikulás bálra az iskola aulájába.

Köszöntő
Farkas Éva és Kovács Zsuzsanna a Pipitér Óvoda dolgo-

zói a közelmúltban ünnepelték közalkalmazotti munkavi-
szonyuk 30 és 25 éves jubileumát. További munkájukhoz
jó egészséget és sok sikert kivánunk.            óvoda dolgozói

Tataysok a TV2 műsorában
A „Nagy vagy!” című vetélkedő felvétele december 4-

én kerül adásba a TV2-n, melynek szereplői voltak a
Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola csapa-
tának tagjai is. Büszkék vagyunk a csapat teljesítményé-
re, a részletekről a decemberi számban beszámolunk.

Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonyi vállalkozók harmadszor tartottak szezonzáró
jótékonysági sütő és főzőversenyt, melynek idei bevételét
ezúttal (az óvoda és iskola után) az ifjúsági focicsapat
serdülő korosztályának támogatására szánták.

A főszervezőt, Rieger Zoltánt kértük egy rövid értékelésre: 
- Az eredeti ötlet Franz Posch-tól („Franczi”) származik,

az első évben a Bíró család segítette szervezést, utána pedig
én végeztem a háttérmunkát. Az elkészült ételekért becsü-
letkasszában lehet elhelyezni az adományokat, mindenki-
nek a lehetőségei szerint, ez most 160 000 forintot eredmé-
nyezett. Tavaly a vendégek és a vállalkozók is jóval többen
voltak, de két héttel korábban tartottuk az eseményt, lehet,
hogy ennek köszönhető a mérsékelt részvétel. Mind a
kilenc csapat kiváló ételeket készített, de sajnos a korábbi-
nál kevesebb volt a vendég, főleg a tomajiakat hiányoltuk.
A gyerekeknek pedig nagyon jól esett, hogy igazán szüksé-
ges cipőket, ruhákat, védőfelszereléseket kaptak, amit
örömmel meg is mutattak nekünk. Ky

Fotó: Kalmár

Fotó: Óvoda
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