
Egységesen kialakított, esztétikus kép fogadta a meghí-
vottakat az örsi és a Tóti hegyek ölében megbúvó terü-
leten, a Badacsonytomaj Szénégető dűlői Szennyvízürítő
Rekultivációja című projekt november 25-én megtartott
záró rendezvényén.   

A szalag átvágása után Bolla József bemutatta a meg-
jelenteknek az 53 milliós támogatással elkészült beru-
házást, majd az Egry József Művelődési Házban folyta-
tódott az ünnepség. Sokan nem értik, miért volt szükség
erre a beruházásra, – ismertette az előzményeket Krisztin
N. László polgármester nyitóbeszédében. A katasztrófa-
tárolónak kialakított terület tulajdonosa önkormányza-
tunk volt, és egy pápai cég használta. A Közép-Dunántúli
Környezet- és Természetvédelmi, Vízügyi Felügyelőség
2005 körül előírta rekultivációt, melyre - egy elvesztett per
után - Badacsonytomajt, mint üzemeltetőt kötelezték. A
bíróság indoklás szerint ugyanis nem az keletkeztet kör-
nyezetkárosítást, aki szennyvizet szállít, hanem a telep
üzemeltetője. A több tízmilliós költséget csak pályázat se-
gítségével tudta előteremteni az önkormányzat, az ebben
közreműködőket - Szabó Károlyt, Varga Róbertet és Fe-
renczy Károlyt - külön köszönet illeti. A polgármester vé-
gül megköszönte a menedzsment tagjainak, a kivitelező
Badacsonytomaj VN Kft. dolgozóinak lelkiismeretes munkáját.

Juhász János műszaki ellenőr beszédében kiemelte,
hogy a megvalósítás során mindvégig rendkívül jól
működtek együtt a kivitelezővel, a műszaki átadás utánra
gyakorlatilag nem is maradt javítani való.

Bolla József, a VN kft. ügyvető igazgatója megköszön-
te azt a képviselői bizalmat, melynek révén a beruházást
példaértékűen, hibátlanul kivitelezhették. 

A projektnek elsősorban környezetvédelmi jelentősége
van – mondta Horváth Márta, a projekt műszaki vezető-
je - napjainkban az egész világ nagy hangsúlyt fektet kör-
nyezetünk védelmére. A fenntartható fejlődés, mely nem
más, mint olyan folyamat, mely a jelen igényeinek kielé-
gítése mellett nem fosztja meg a jövő generációját a saját

szükségleteik kielégítésének lehetőségeitől. A fenntartha-
tó fejlődés két alapvető szempontja a környezeti értékek
megőrzése és a jövő generációkért érzett felelősség elve. A
társadalom fenntartható fejlődésének környezetvédelmi ve-
tülete a környezet fenntartható használatát jelenti, vagyis
az emberi életminőség kielégítésének azt a módját, amely a
természeti erőforrások és a fenntartható ökológiai rendsze-
rek teherbíró és megújuló képességének határán tud maradni.

A fenntartható fejlődés tehát abból indul ki, hogy a
szükségletek kielégítése és a környezeti értékek megőrzé-
se között egyensúly hozható létre.

Mit is jelent ez a mi projektünknél? A szennyvíz,
melyet évekig a területre hordtak, a talaj áteresztő képes-
sége miatt szennyezte a talajt és felszín alatti vizeinket. A
víz fontos kincse földünknek! Víz nélkül nincs élet! A víz
érték és létfontosságú környezeti elem. Az édesvíz készle-
tek nem kimeríthetetlenek, ezért ezeket őrizni, védeni
kell. A víz szennyezése veszélyes az ember és más vízfüg-
gő élőlények számára. A víz minőségének ki kell elégíte-
nie a különböző használatok igényeit, különösen az
emberi egészség szempontjából lényeges követelménye-
ket. A készletek megőrzése szempontjából a növényvilág
és különösen az erdők szerepe igen nagy. A vízforrásokat
meg kell őrizni. A víz közös tulajdon, amelynek értékét
mindenkinek fel kell ismernie. Az egyének kötelessége a
víz célszerű és gazdaságos használata. 

Azáltal, hogy a terület rekultivációja létrejött, megaka-
dályozzuk felszín alatti vizeink további szennyezését,
illetve fokozatosan csökkentjük azt. A felszín alatti vizek
nem ismernek határokat, vízgyűjtő területekre oszlanak,
ezért a projektnek nem csak lokális szinten van jelentősé-
ge, hanem ennél sokkal nagyobb területre terjed ki.

A mi projektünkkel hozzájárulunk ahhoz – mondta
befejezésül Horváth Márta -, hogy létrejöjjön az az
egyensúly, ami megteremti unokáinknak, a jövő generáci-
ójának azt a lehetőséget, hogy kielégíthessék szükségleteiket.
Ali Éva elszavalta Szabó Lőrinc: Egy pohár víz című versét,
az ünnepség pedig svédasztalos ebéddel zárult. Ky

A hideg időre tekintettel Bolla József, a kivitelező
képviselőjének köszöntője után Krisztin N. László
polgármester dr. Magó Ágnes képviselővel felavatta
az beruházást 

BADACSONY
Átadták a Szénégető dűlői beruházást

– 50 évig ellenőrzik az ivóvíz minőségét alatta –
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40. születésnap

Karácsonyi hangulat

Fotó: Deák „Az ünnep: csend. Megállás. Elmerülés az időtlenség-
ben. Hangtalan ujjongás, néma zokogás. Mosoly a
könnyek között. Könny a mosolyban. Ahogy a fölkelő,
a lenyugvó Nap ragyog át a felhők résén. Az ünnep az
a pillanat, mikor álomnak érezzük a valóságot. És
valóságnak azt, ami láthatatlan, megfoghatatlan.”
(Kodolányi János: Az égő csipkebokor; második könyv, 27)

Békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket, 
egészségben és sikerekben gazdag Boldog Új Évet Kíván

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete!

Udvardi Erzsébet műve (részlet)

A Balaton Díszpolgára címet Udvardi Erzsébet festő-
művésznek, településünk lakójának ítélték, amelyet a
Balatoni Szövetség (BSZ) november 30-i közgyűlésén,
Gyenesdiáson adtak át. 

A művésznő egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott
részt venni az ünnepségen, a díjat Deák Ferencné
vette át. 

Badacsonytomaj város lakói büszkék lehetnek arra,
hogy a köztönk élő, mindenki által jól ismert festőmű-
vész munkáját ezzel a díjjal is elismerték. A díszpolgári
címhez szívből gratulálunk és alkotó munkájához
további jó egészséget kívánunk!                   Deák Ferencné 

A Badacsony Táncegyüttes megalakulásának 40. évfor-
dulóján gálaműsort adtak az egykori táncosok és az
Ezüst Kükapu Táncegyüttes december 10-én. 

Az Egry József Művelődési Házban megtartott telt-
házas esten a Nyirettyű és a Tilinkó zenekarok húzták a
talpalávalót, az amúgy is kitűnő hangulatot Berecz
András Kossuth díjas ének és mesemondó fellépése
fokozta. (Következő lapszámunkban részletesen beszámo-
lunk az eseményről.) Ky

Advent első vasárnapja előtt a BÖÉE szervezésében az
Örsiek felállították a település idei első karácsonyfáját. 

A jó hangulatú, hagyományos összejövetelre sokan hoz-
tak díszeket, süteményeket, Csanádi Csanád alpolgár-
mester pedig a finom forralt borról gondoskodott. Szállí-
tással vette ki részét a munkából a Szorgos Fuvar, villany-
szereléssel Gyécsek Tamás, a tomaji tűzoltók pedig az egyik
BŐÉE-tag által felajánlott fát emelték a helyére.       Ky

A szalag átvágása után Bolla József bemutatta a meg-
jelenteknek az 53 milliós támogatással elkészült beru-
házást. Új utak, kerítések, kapuk, vízelvezető rendsze-
rek, ellenőrző kutak szolgálják az ivóvíz védelmét

Udvardi Erzsébet a Balaton Díszpolgára

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Győrffy



Hó eltakarítási útvonalak Badacsonytomaj város területén.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák és közte-
rületek hó eltakarítása és síkosság mentesítése a Bada-
csonytomaj VN Kft. feladata.

A 11/1998. (IV. 9.) Képviselő-testületi rendelet alapján, az
ingatlanokon belüli és az ingatlanok előtti járdákon a hó el-
takarítása és síkosságmentesítés az ingatlantulajdonosok fe-
ladata. A hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok el-
látására a Badacsonytomaj VN KFT. az alábbi vállalkozók-
kal kötött szerződést: Bolf Sándor: Táncsics u., Úttörő u.,
Kodály u., Bercsényi u., Sport u., Petőfi S. u., József A. u.,
Nyárfa u., Béke u., Fő u.(248. hrsz-ú közterület), Balaton u.,
Római u., Csigáskúti u., Kisörsi u., Széchenyi u., Kert u.,
Vasút u., és a Vasútállomás környéke, Hársfa u. Egészségház
környéke, Káptalantóti út, Méregraktár u., Tájház udvar,
Önkormányzati parkoló és udvar, Óvoda, Iskola, 

Nagy Krisztián: Strand u., Park u., Egry sétány, Móricz Zs.
u., Tavasz u., Nyár u., Ősz u., Muskotály u., Csabagyöngye u.,
Pauler Á. út, Zalai köz, Szürkebarát u., Vincellér u.,
Herczegh F. út, Hamvas Béla u., Helbeck út, Harsona köz,
Kápolna u., Pöltemberg u., Napsugár u., Rózsa köz, Hable-
ány étterem mögötti rész, Szent Anna kápolna útja, Bada-
csony parkolók Badacsonytomaj VN Kft. tel.: 06-30/424-6148.

Hótolási útvonalak: Alsó kolónia, Magyar u., Ady u.,
Nagyköz u., Nagykör u., Kiskör u., Kisköz u., Bánya u., Kő-
fejtő út, Szőlőhegyi út, Szidónia út, Föld út, Palackozó út,
Badacsonyi út, Panoráma út, Gyurkovics köz, Akácfa út,
Kertész u., Kerékpár út, 71-es főút melletti járda a B.tomaji
vasútállomástól a badacsonyi strandig, Füge köz, Major út,
Öreghegyi út, Vadrózsa út, Felsőbüki út, Kisörshegyi út, Fá-
cános köz, Szabó Ernőné u., Orgona u. Székely dűlő, Kiserdő
u., Rózsa büfé, Klastrom u. Hegyalja u., Virág köz, Szépkilátó
u. Kisfaludy S. u., Bogyai L. út, Tatay S. út Kossuth u., Szőlő
u., Fűzfa u., Bolt melletti u., Csendes dűlő, Erdős köz.,
Mandulás u., Kemping u., Arborétum u., Rizling u.,
Szépvölgyi u., Kápolnavölgyi u., Fenyő köz, Iskola u., Bánya
u., Ibos F. u., Radnóti M. u., Felsőkolónia, Erdős u., Iskola u.

Síkosság mentesítés: buszmegállók, közintézmények előtt,
temetői utak, útkereszteződések. Utakon költséghatékonysá-
gi okból a hóeltakarítást kis mennyiségű hó esetén (5 cm
alatt) nem végezzük Az idei évben is kevesen végezzük a
hóeltakarítást, így több időbe telik, míg az egész település
területén az utak járhatók  lesznek, ezért kérjük a lakosság
megértését, és  aktív közreműködését a hóeltakarításban.

Amennyiben észrevétel merül fel, érdeklődni lehet a
következő telefonszámokon: 87/571-048, 7.00-15.00 vala-
mint a 06-30/424-6148 számon  egész nap.

Badacsonytomaj VN Kft.

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, Tel.: +36-87/471-208
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: 2012. január 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,
használatuk, igénybevételük szabályairól szóló rendelet 5. §-
a kimondja: „(1) A köztemetők területén lévő sírhelyek gon-
dozását a sírhely felett rendelkezni jogosult saját maga vagy
megbízottja útján végzi, de ezzel - díjfizetés ellenében - a
Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Köz-hasznú
Nonprofit Kft-t is megbízhatja. A sírgondozásért fizetendő
díjat a temetőszabályzat tartalmazza.  (2) A köztemetők láto-
gatásáért és a sírgondozáshoz igénybe vett vízért díj nem
szedhető. (3) A sírgondozás során keletkezett szerves hulla-
dékot az erre rendszeresített hulladéktárolóban kell elhelyez-
ni. Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék
elhelyezése tilos! A hulladék elhelyezéséért díj nem szedhe-
tő.” Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy a fenti rendelet
alapján a sírhelyeket gondozni szíveskedjenek. A VN Kft.
kegyeleti okok miatt nem teheti rendbe a gondozatlan, elha-
nyagolt sírokat, csak a hozzátartozó megrendelése esetén.

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-
ságmentesítésről.

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 ingatlan tulaj-
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

Hó eltakarítás

Badacsonytomaj Tisztelt lakosainak és ingatlantulajdono-
sainak áldott és békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Újévet kívánunk.

Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. dolgozói
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy december 19-től január

2-ig a VN Kft. irodája zárva tart. Az első ügyfélfogadási nap
január 2. hétfő. Ezen időszak alatt ügyeletet tartunk. 

Ügyeleti telefonszám: 06-30/4246-148.

Ünnepi Jókívánság!



Igazgatási szünet
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a 30/2011.(VI.30.) rendeletével, a köztisztviselők jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A.§. (9) bekezdé-
se alapján Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalá-
ban december 21-január 6. között igazgatási szünetet rendelt el. 

Az igazgatási szünet alatti munkanapokon a Hivatal zárva
tart – csak ügyeleti rendszert működtet.  Az igazgatási szünet
az európai uniós gyakorlatban, illetőleg a hazai igazságszol-
gáltatásban már kialakított szabályozáshoz hasonlóan került be-
vezetésre. Az igazgatási szünet lehetőséget ad arra, hogy a Pol-
gármesteri Hivatalban történő munka szervezettebb, koncent-
ráltabb, a Hivatal működése pedig költségtakarékosabb legyen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Változások a helyi közutak forgalmi rendjében.
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete az önkormányzat tulajdonában álló közutak állagának
megóvása, illetve a település környezetének védelme érdeké-
ben a 2011. október 26-i ülésén a járművek behajtási engedé-
lyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről rendeletet alkotott. 

A 2012. január 1-én életbe lépő jogszabály I. számú függelé-
kében szereplő helyi közutakra, útszakaszokra súlykorlátozást
vezet be. Ezen súlykorlátozással ellátott útszakaszokra, a súly-
korlátozást meghaladó össztömegű járművek esetében kizáró-
lag behajtási engedély birtokában lehet csak behajtani. A behaj-
tási engedélyt a polgármester adja ki, amelyért díjat kell fizetni. 

A behajtási engedély díjának mértéke függ az engedély érvé-
nyességi idejétől, illetve az engedélyes jármű össztömegétől. 

A behajtási díj megfizetése alól a rendelet alapján mentes: - az
a tulajdonos (üzemben tartó), aki Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzata részére, tehergépjárműve után gépjárműadó fizetésre
kötelezett, mentesül az útfenntartási hozzájárulás megfizetése
alól; - az a gépjármű, amely a településen szüret céljából vesz részt.
Mentesülhetnek a behajtási engedély díjának megfizetése alól – a
Polgármester döntése alapján - az önkormányzati beruházások-
nál, illetve települési érdekű eseménynél közreműködő tehergép-
járművek. A rendelet hatálya nem terjed ki a fegyveres erők és tes-
tületek, a katasztrófavédelem, a mentők, a kommunális és közmű
szolgáltatók járműveire, közfeladatuk ellátása keretében. A rende-
let szabályozza az építkezések során az építkezés helyéhez vezető
súlykorlátozással érintett útszakaszok használatát is. Építkezés
esetén a behajtási engedélyt a tulajdonos vagy az építtető kérheti
meg. Ebben az esetben a behajtási engedélyt a jogerős használat-
bavételi engedély kiadásáig, de legfeljebb 3 évre lehet kiadni. Épít-
kezés esetén a behajtási engedély díját az építendő épület alapterü-
lete az, ami meghatározza.  A rendelet teljes szövege teljes terjedel-
mében elérhető a www.badacsonytomaj.hu oldalon.

Békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket, egészségben és 
sikerekben gazdag Boldog Új Évet Kíván 

a Polgármesteri Hivatal minden dolgozója!
Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

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 alap-
területű, víz, villany közművel ellátott, borozóként üzemelt. 

A pályázat részét kell, hogy képezze az éves bérleti díj
meghatározása, a bérleti (hasznosítási) jogviszony tartalma
határozott 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 helyi-
ségekben gyakorolni kívánt tevékenység megnevezését, -
igazolást 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 egyé-
ni vállalkozó pályázónak a  NAV, valamint a helyi önkor-
mányzattal szemben nincs tartozása. - Aki legalább 2 év
kereskedelmi-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 felté-
teleknek megfelel és aki a pályázati tárgyalás során a legma-
gasabb bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot. Két azonos
összegű 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
tárgyalás napjáig kell az Önkormányzat egyszámlájára letét-
be helyezni és legkésőbb a pályázati tárgyalás előtt az igazo-
ló 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
pályázat nyertese a meghatározott feltételeket a neki felróha-
tó okokból nem teljesítette, a pályázati tárgyaláson részt vett
második legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó jogosult szer-
ződést kötni, feltéve, hogy erre irányuló szándékát a pályáza-
ti tárgyaláson bejelentette. A pályázati tárgyaláson eredményt
el nem érő pályázók részére a pályázati letét a tárgyalást
követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A második legelő-

nyösebb ajánlatot tevő pályázónak - amennyiben szerződés-
kötés az első helyezett 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 tüntet-
ni, 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 testü-

leti 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 idő-

pontban és helyen a tárgyalásra jelenjenek meg. A tárgyalá-
son 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 pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat csak akkor vál-
hat eredményessé, ha az önkormányzat a vagyon tulajdono-
sával, illetve annak kezelőjével az ingatlan használati jogára,
legalább a jelen pályázati felhívásban szereplő időtartamra
szerződést köt. Amennyiben a használati jogot az önkor-
mányzat nem szerzi meg, a pályázat automatikusan ered-
ménytelenné válik.

Krisztin N. László polgármester

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 282/2011 (XII.08.)
számú határozata alapján pályázatot hirdet a kizárólagos
tulajdonát képező ún. „Bányász strand” bérleti jogára.

Az ingatlan a badacsonyi és a badacsonytomaji strand
közötti partszakaszon található. A bérlemény 2169 m2 terü-
letű, strandfürdő megnevezésű ingatlan, büfé-öltöző épület-
tel, vizesblokkal ellátva. A pályázat részét kell, hogy képezze
az éves bérleti díj meghatározása, a bérleti jogviszony határo-
zott, 3 év időtartam. 

Pályázatot nyújthatnak be jogi személyek vagy jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személyek.
Amennyiben a pályázó egyéni vállalkozói igazolvánnyal
nem rendelkezik, a pályázatban nyilatkoznia kell arról, hogy
a bérleti szerződés megkötéséig a vállalkozói igazolványt
kiváltja. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, cégne-
vét; - a pályázó címét, székhelyét; - a pályázó adószámát; - az
eljáró képviselő nevét; - a helyiségekben gyakorolni kívánt
tevékenység megnevezését; - igazolást a pályázati letét befi-
zetéséről, a pályázati tárgyalás napjáig (csekkszelvénnyel,
vagy pénztárbizonylattal); - nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy a pályázat feltételeit elfogadja; - igazolást arról, hogy a
gazdasági társaság és egyéni vállalkozó pályázónak a NAV,
valamint a helyi önkormányzattal szemben nincs tartozása;
- nyilatkozatot arról, hogy a 78/2008. (IV. 3.) Korm. Rendelet-
a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, vala-
mint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetésé-
ről- tartalmát ismeri, és a bérleti jogviszony időtartama alatt
a jogszabályt betartja; - nyilatkozatot arról, hogy a
13/2011.(IV.15.) önkormányzati rendeletben foglalt ún.
Badacsony kártyával járó kedvezményeket biztosítja; - nyi-
latkozatot arra vonatkozóan, hogy a 19/2011.(VI. 28.) önkor-
mányzati rendeletben biztosított helyi lakosoknak járó ked-
vezményeket biztosítja.

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 szerin-
ti jegyző, továbbá 30 napnál nem régebbi igazolását arra
vonatkozóan, hogy a pályázónak adó és járuléktartozása
nem áll fenn, (ezen feltételek értelemszerűen a már működő
gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra vonatkoz-
nak); - Badacsonytomaj Jegyzőjének igazolása, hogy az
Önkormányzattal szemben tartozása nincs. 

A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a pályázati felté-
teleknek megfelel és aki a pályázati tárgyalás során a legma-
gasabb bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot. Két azonos
összegű pályázat esetén az elbírálásnál előnyt jelent, ha a
pályázó helyi vállalkozó.

A pályázat kiírója a minimális induló alapárat 1.500.000
Ft összegben határozza meg. 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 részeként elszámolásra kerül.

A nyertes pályázóval a pályázati tárgyalás napját követő 30
napon belül szerződést kötünk. Ha a nyertes pályázó a szer-
ződést 30 napon belül nem köti meg, az általa befizetett
pályázati letétet elveszíti. Ha a pályázat nyertese a meghatá-
rozott feltételeket a neki felróható okokból nem teljesítette, a
pályázati tárgyaláson részt vett második legelőnyösebb aján-
latot 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 helyezett
pályázóval megtörtént - a letét 15 munkanapon belül kerül
visszautalásra. A pályázatot a fentieknek megfelelő tartalom-
mal, a Polgármesternek címezve, zárt borítékban kell bekül-
deni, illetve a Polgármesteri Hivatalban a Vagyongazdál-
kodási és Építéshatósági Osztályon leadni. A borítékra fel
kell tüntetni, hogy „Bányász strand pályázata”. A borítékon
szereplő feladót jeligével kell helyettesíteni!

A pályázat beadásának határideje: 2012. január 16. 16.00 óra.
Postára adásának határideje: 2012. január 16.
A borítékok bontásának ideje:   2012. január 23. 10.00 óra.
A pályázati tárgyalás időpontja:2012. februári soros testületi ülés 
A tárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal (8258 Badacsony-

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

pontban és helyen a tárgyalásra jelenjenek meg. A tárgyalá-
son a pályázó személyesen, vagy írásos meghatalmazottja
útján vehet részt. További információ a Polgármesteri
Hivatal Badacsonytomaj, Fő u. 14., Vagyongazdálkodási és
Építéshatósági Osztályon, Telefon: +36-87/571-274.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánítsa.

Krisztin N. László polgármester 

Pályázati felhívás



Mi a közös e három település között? A kérdés nem költői.
Mindhárom településen élnek hasonló gondolkodású
emberek, akiket nemcsak a lakóhelyük érdekel. 

Csupán néhány évvel kell visszamennünk, hogy történe-
tünk kerek legyen és e három település közötti kapcsolatot
megértsük. Badacsonyban két olyan vasrács is található (Szent
István Plébániatemplommal szemben és a Rózsakő Étterem-
nél), ahová a településhez való kötődésünket bármilyen lakat
felrakásával kifejezhetjük. Kedves ötletnek találtam a ragasz-
kodás ezen módját, ezért úgy döntöttem, hogy jómagam is
nehezíteni fogom a rács súlyát. Mivel nem szeretem a sablono-
kat, s ragaszkodásom Badacsonyhoz erős, úgy gondoltam,
hogy az ún. „kerékbilincs alatt nem adom”. Két éve kettőt csi-
náltattam és fölhelyeztem mind a két vasrácsra, ezzel a szöveg-
gel: „Lebilincselő szerelem”+ a telefonszámom. Rengeteg
telefonhívást kaptam. Legtöbbször spicces fiatalok gratuláltak
az ötlethez, de a hegyi borozgatáshoz is kaptam több kedves
invitálást.

Néhány hete rövid időn belül három fiatal hang is jelentke-
zett. Vékony hangjuk alapján lányokat sejtettem a vonal túlsó
végén, de kiderült, hogy nemcsak hogy nem lányok, hanem
14-15 éves fiúk, és egy korty badacsonyi bort sem ittak…
Nagyrécsei ifjak voltak, akik kiránduláson jártak a hittantaná-
rukkal a hegyen. Örömmel számoltak be friss élményükről,
mely az új badacsonyi jelkép, a kilátó megmászását jelentette.
Kedvesen érdeklődtek felőlem is, humorizálva a „Lebilincselő
szerelem” szöveggel. Nem hagytam ki a poént, bár tudtam,
hogy nem erre gondolnak: eljegyzés a Rózsakő Étteremben
2009-ben, esküvő 2010-ben. Örömüket és nem együttérzésü-
ket fejezték ki. Címükre és a hittantanáruk címére is küldtem
egy-egy borítékban sok-sok érdekes tudnivalót, érdekességet
Badacsonyról. Természetesen a 2012-es falinaptárt is innen
Budapestről.

Nagyrécse–Badacsony–Budapest nem testvérvárosok
ugyan, de e történetben megtalálták a közös pontot, hiszen
mindannyian mindennap keressük azt, ami minket összeköt
és nem azt, ami szétválaszt. Fiatal barátokat szereztem egy tör-
ténelmi borvidék vendégszerető városa kapcsán. Öröm erről
írni, különösen adventkor, a várakozáskor, a szeretet ünnepe
közeledtekor. Áldott karácsonyt Badacsony!

Vecsey András, badacsony@vecsey.net

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár zenei vetélke-
dőt szervez februártól - a kávéházi estek keretein belül -
modern és klasszikus zenei témákban. Részleteket megtud-
hat a Városi Közösségi Ház elérhetőségein, az 571-115-ös
telefonszámon, a vmk@badacsonyiprogramok.hu E-mail
címen és a www.badacsonyiprogramok.hu oldalon, illetve a
következő Badacsony újságban is olvashatják.

Végre elérkezett a nap, amikor két hónapos felkészülés
után, november 12-én, elindulhattunk a TV2 ’Nagy Vagy’
című produkciójának felvételére, Budapestre. 

Lelkes csapatunk hajnali öt órakor vette birtokba a buszt
és vágott neki az iszonyúan hosszúra sikeredett napnak.
Hetente kétszer gyakoroltuk a feladatokat mind vízben,
mind szárazföldön, hogy minél jobb eredményt érjünk el,
ezzel is öregbítve városunk és iskolánk hírnevét. A felkészü-
lést Schneider Zsolt tanár úr vezette, aki kreatív feladataival
sokat segített képességeink fejlesztésében. A vízi feladatok
gyakorlására a Bonvino szálloda medencéje adott lehetősé-
get, amiért külön köszönet illeti Nagy Miklóst, a szálloda
tulajdonosát. 

Budapesten egy riport erejéig csatlakozott hozzánk Gellei
Imre, aki vállalta, hogy vezérszurkolónk lesz. Nagyon
köszönjük támogatását és meghívását a felcsúti Puskás
Akadémiára. Csapatunk tagjává vált a verseny idejére Dér
Heni énekesnő, aki kedvességével és lelkesedésével segített
minket. A verseny után fáradtan, de lelkesen értünk haza
éjfél körül. Hosszú, fárasztó, de eredményes napot tudhat-
tunk magunk mögött.

Csapatunk a harmadik helyen végzett, így sajnos nem
jutott tovább, mégis büszkék vagyunk erre az eredményre,
mert olyan iskolákat előztünk meg, mint Győr vagy
Budapest iskolái. A szép szereplést remélhetőleg Önök is lát-
ták a TV2 december 4-i műsorán.

A csapat tagjai: Németh Anna, Németh Laura, Novák
Jázmin, Bodor Mihály (3. osztály), Giczi Mátyás (2. osztály),
Nagy Patrik (6. osztály), Németh Benigna (7.osztály), Esztó
Brenda, Kovács Kitti, Árvai Adél, Mékli Miksa, Vadász Attila
(8. osztály), Tankina Marianna, Samu Márta, Vadász Attila
(szülők), Zapletál József, Schneider Zsolt, Rákos Eszter
(pedagógusok).

A csapat tagjai nevében ezúton is szeretném megköszönni
a szülők, a Szülői Munkaközösség, a Badacsony Ifjúságáért
Közalapítvány, a városi Önkormányzat, a tantestület és
mindazok támogatását és segítségét, akik bármilyen módon
részesei voltak munkánk eredményességének.

NAGYOK VAGYTOK!!!! Rákos Eszter

Nagy Vagy!!!Lebilincselő szerelem
Nagyrécse – Badacsony – Budapest

ELENÓR hírek
Tomaji focisuli

Az 5-6 éves gyerekeknek nagyon nagy a mozgásigénye
és szintén fontos, hogy megtanuljanak csapatban egy-
mást segítve versenyezni. 

Egyesületünk szervezésében ezért focisuli indult Ba-
dacsonytomajon. Köszönet Tapolcai Gábornak, aki el-
vállalta a gyerekek oktatását és megszervezte, hogy be-
léphessenek a Bozsik-programba, ezáltal az edzésekre
az iskola tornatermét is használhassuk. Bár a felkészü-
lés rövid volt erre a megmérettetésre (heti egy órában),
de jelentkeztünk és részt is vettünk a Tapolcán megren-
dezett Mikulás-kupán december 2-án. A fiúk nagy küz-
delmet vívtak a környező települések apró focicsapatai-
val, és oklevéllel távoztak. A csapat tagjai: Fejes Viktor,
Hídvégi Zoltán, Csik Hunor Áron, Kis Levente, Samu
Péter, Scheller Kornél, Tobak Róbert, Vas Máté. Gra-
tulálunk fiúk, nagyon ügyesek voltatok! Reméljük lesz
folytatás! Csik-Vastag Tímea

„Így teljes a kép”
Nagy örömünkre szolgál, hogy Nagy Lászlóné óvoda-
vezető és Csizmarik Béláné iskolaigazgató együttmű-
ködésükről biztosította egyesületünket. 

Számunkra fontos, hogy pedagógusok és szülők
összefogva tegyenek gyermekeink fejlődéséért.

Raposa-Izer Kitti

Márton nap
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Badacsonyi

Céh Turisztikai Egyesületnek, hogy a Márton-napi
Vigasságon segítséget, illetve helyet biztosítottak a szer-
vezetünknek. A gyermekek szórakoztatásához lufi haj-
togató, papírliba és mécses készítő, valamint mécseses
felvonulással járultunk hozzá. Továbbá szeretnénk
megköszönni támogatóink nagyvonalú adományait. A
befolyt összegből máris egy újabb rendezvény megvaló-
sításán dolgozunk.                              Raposa-Izer Kitti

Sakkszakkör alakul
A sakkjáték képességfejlesztő hatását sokszor és sokan
megállapították már. Különösen jótékonyan hat az
értelmi képességek fejlődésére, mindenekelőtt a meg-
értést, logikát, problémamegoldó gondolkodást fej-
leszti, a mellett, hogy fontos személyiségfejlesztő esz-
köz is, mert becsületességre, önuralomra, versenyszel-
lemre, pontos munkavégzésre nevel.

Egyesületünk felvette a kapcsolatot a Tapolca Városi
Sportegylet méltán híres sakkszakosztályával és iskolánk
pedagógusai segítségével az 1-4. osztályos iskolások között
igényfelmérést végeztünk a sakkoktatás szempontjából. A
nagyszámú jelentkezőnek megbeszélést és bemutatót tar-
tott Paréj József sakkszakosztály vezető. Várhatóan megin-
dul a sakkszakkör is még az idén. Csik-Vastag Tímea

- Te, Mikulás! - szólt nagyot ásítva, miután szárnyra keltek egy
újabb város felé. - Mondd, te kitől kapsz ajándékot!?
- Az én ajándékom a gyermekek mosolya... (Zeke László)

Vasárnap délután gyermekkacajtól volt hangos a zsúfolásig
megtelt Egry József Művelődési ház.

A Játszóházban apró kezek gyártották a szebbnél szebb kará-
csonyi díszeket, ragasztottak és apró ajándékokat hajtogattak.

Az arcfestőknek köszönhetően számos Pókember, Kis herceg-
nő, virágdíszes arcocska  népesítette be az intézményt.

A Brumi Bandi Band mesezenekar Mikuláscsalogató műsora
után táncház várta a kicsiket, nagyobbakat és szüleiket. 

A délután fénypontjaként megérkezett az ajándékosztó,
mosolygós, piros ruhás Mikulás is, feketeruhás, vidám krampu-
sza kíséretében. 

A gyerekek mosollyal az arcukon, egymás után énekeltek és
szavaltak a Mikulásnak, akinek a zsákjából minden gyereknek
jutott egy-egy kedves csomag.

Családias hangulatban telt el az idei Mikulásváró rendezvé-
nyünk. A sok finom sütemény és a forró citromos tea minden
érkezőt felmelegített.

Köszönetünket fejezzük ki az Óvoda és az Iskola Szülői
Munkaközösség tagjainak, a Nyugdíjas Egyesületnek, az ELE-
NOR Egyesületnek, Polgárőr Egyesületnek, a Badacsonyörsi
Érdekvédelmi Egyesületnek, a Kolping Család Egyesületnek,
valamint mindazoknak akik valamilyen formában segítették és
hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához. 

Deák Ferencné

Megjött a Mikulás

Zenei vetélkedő

Fotó: Kalmár

Fotó: Elenor

Fotó: Iskola

Fotó: Deák



Mikulás Kupa
Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal rendezett a
Tatay Általános Iskola december 6-án az alsósoknak szi-
vacskézilabda tornát.

Nagyon büszkék vagyunk a lányokra – mondta Tapolcai
Gábor, a csapat edzője – megmutatták, hogy az 55 edzés és
a rengeteg edzőmeccs mennyit ér ami augusztus óta mögöt-
tünk van. Fizikailag és játékban is jobbak voltak ezen a tor-
nán az ellenfeleiknél. Tudjuk, hogy vannak hibáink, amiket
ki kell javítanunk, ünnepelünk, de egy cseppet sem értékel-
jük túl a tornagyőzelmünket. Nekünk kell a lányokat a föl-
dön tartanunk és készülnünk a kétfordulós megyei döntőre.
Köszönettel tartozunk azoknak, akik segítették megszervez-
ni és lebonyolítani ezt a Mikulás Kupát, szeretnénk sok ilyen
remek hangulatú versenyt még.

Részletes eredmények:
Tatay I. - Monostorapáti 17:2; Tatay II. – Vonyarcvashegy
12:0; Tatay I. – Révfülöp 13:6; Tatay II. - Monostorapáti 21:2;
Tatay I. - Vonyarcvashegy 14:1; Tatay II. – Révfülöp 14:4;
Tatay I. - Tatay II. 8:5; 

A torna végeredménye:
1. Tatay I. 4 4 - - 52:14 8  pont
2. Tatay II. 4     3 - 1 52:14 6  pont
3. Révfülöp             4     2 - 2 29:32 4  pont
4. Vonyarcvashegy 4     1 - 3 10:39 2  pont
5. Monostorapáti      4     - - 4 13:57 0  pont

Gólkirály: Zentai Nóra  (Tatay II., 28 góllal); Legjobb
játékos:  Novák Jázmin  (Tatay I., 27 góllal); Legjobb kapus:
Sebő Eszter (Révfülöp). Ky

A Szín-Vonal Művészeti Iskola a természet védelme érde-
kében immár hagyományosan pályázatot hirdetett meg. 

Az elmúlt évi nagysikerű "Fecskék védelme" című kiírás
után az idei tanévben az "Erdők éve" jegyében írt ki pályá-
zatot az általános iskolai és a művészeti iskolába járó tanu-
lók részére. A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános
Iskola tanulói Széplaki Nóra tanárnő vezetésével lelkesen
készültek a versenyre. Figyelemfelhívó plakátokat és na-
gyon szép grafikai lapokat készítettek. A gyermekek alko-
tásaiból december 8-án nyílt kiállítás az intézmény aulájá-
ban. Kimagasló munkájáért az alábbi 39 tanuló vehetett át
jutalmat: Fekete Júlia, Szabó Fédra, Árvai Adél, Kovács Kitti,
Béres Alíz, Bodosi Dóra, Nagy Boróka, Csombó Anasztázia,
Rákos Róza, Ihász Vanda, Gerstenkorn Kelemen, Kovács
Balázs, Farkas Gergő, Tóth Laura Liza, Hajnal Dániel,
Csombó Amanda, Németh Lívia, Török Jázmin, Tóth
Bettina, Raduly Bálint, Samu Henrietta, Németh Mercédesz,
Farkas Veronika, Bodor Anna, Béres Kitti, Samu Alíz, Csonka
Vilmos Boldizsár, Bodor Mihály, Novák Panna, Németh
Anna, Bódis Júlia, Sterk-Rajzó Luca, Gerstenkorn Rebeka,
Kovács Krisztina, Lájer Karolina, Németh Benigna, Babcsán
Vanessza, Urbán Brigitta, Sall Kata. Baranyai Zoltánné

Gerstenkorn Kelemen a díjazottak körében

A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szerve-
zet és a Tehetségpontok Művészeti Tagozata december 4-
én Budapesten a Hagyományok Házában "Művészetek-
kel a közösségért, a kultúráért, az élet minőségéért!" cím-
mel rendezett ünnepi gálát. 

A rendezvény fővédnöki tisztét Csermely Péter professzor a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, dr. Glovitzki Zoltán
közoktatásért felelős helyettes államtitkár vállalta. Gyulai
Líviusz Munkácsy- és Kossuth-díjas grafikusművész, Szent-
helyi Miklós Liszt- és Kossuth-díjas hegedűművész, Mihályi
Gábor Harangozó-díjas koreográfus, Lukács Sándor Jászai
Mari díjas színművész az intézményes művészetoktatás - a
zene-, tánc-, szín- és képzőművészet - segítségével megvalósu-
ló tehetséggondozás védnöki tisztét töltötték be.

A rendezvényen jelen volt dr. Balog László professzor, a
Magyar Géniusz program szakmai vezetője, a Magyar Tehet-
séggondozó Társaság elnöke, Rajnai Gábor és Bajor Péter a
Géniusz Projektiroda vezetői, a Magyar Tehetséggondozó
Társaság elnöksége, a művészeti egyetemek, tanárképző intéz-
mények delegáltjai, a magyar művészetoktatás, tehetséggon-
dozás társadalmi-szakmai szervezeteinek, a tehetségsegítő
tanácsok és tehetségpontok képviselői.

A vendégeket Baranyai Zoltánné a Magyar Művészet-oktatá-
sért Országos Szakmai Szervezet elnöke köszöntötte. Elmond-
ta, hogy óriási öröm számára, hogy sikerült összefogással, a
tehetségpontokban megszerzett hálózati tudással, a kialakult
szervezeti és intézményi kapcsolatokkal egy olyan különleges,
egyedülálló programot létrehozni, amely a művészeti ágak
összefogásán, kölcsönös tiszteletén és megbecsülésén alapszik.

A rendezvényen 16 iskola kiállítása volt látható - köztük a
Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény anyaga is. A színpadi bemutatóban 21 intézmény
működött közre, 230 gyermek lépett fel a színpadon. A szerve-
zők korábban a művészetoktatás megtartása érdekében meg-
fogalmaztak egy állásfoglalást. Az állásfoglalás támogató nyi-
latkozata 23 009 tanuló, 69903 hozzátartozó, 1573 pedagógus
képviseletében került aláírásra. Dr. Glovitzki Zoltán köszöntő-
jében biztató jövőképet vázolt fel az alapfokú művészetoktatá-
si intézmények számára. A művészetoktatási intézmények 4
órás gálaműsora igen magas színvonalat képviselt.

Baranyai Zoltánné

Zöld óvoda
A „Zöld Óvoda” címet közösségünk 2009-ben érdemelte
ki azzal a folyamatos környezeti neveléssel, amely már
évek óta jellemzi  munkánkat.

Ehhez a programhoz illeszkedett Labancz Györgyi kör-
nyezeti szaktanácsadó foglalkozása ezév november 23-án.
A délelőtt folyamán a nagycsoportosokkal tettünk egy sétát
az őszi erdőben, megcsodálva a még mindig nagy számban
előforduló növényfajokat. Györgyi néni minden utunkba
kerülő növényről tudott valami érdekeset mesélni, mire
használható, melyik része fogyasztható, vagy éppen melyik
mérgező. Épp egy cinege csoport mellett haladtunk el,
amikor megtudtuk, hogy a cinegék a nyári páros életmódot
felváltva miért verődnek télen csapatokba, miért fontos,
hogy az emberek etessék őket egész télen, stb. Az óvodában
minden csoport külön helyen eteti a madarakat és arra biz-
tatjuk a gyermekeket, hogy kérjék meg szüleiket, otthon is
gondoskodjanak róluk.

Mi már régóta nem különböztetünk meg hasznos, és
káros élőlényeket, a gyermekeket is arra neveljük, hogy
minden élőlénynek joga van az élethez. Hagyjuk élni pl. a
pókot is, egy papírlap segítségével „kitessékeljük” a cso-
portszobából, de nem pusztítjuk el! No és természetesen a
bokorban lévő csodálatos technikával szőtt hálóikat sem
tesszük tönkre szándékosan. A hálószövésről egyébként
minden évben a nagycsoportosainkkal, (akik rendszeres
könyvtárlátogatók) kikölcsönzünk a könyvtárból egy köny-
vet, amely az egyes pókfajok hálókészítő módjait mutatja
be. Ezzel is csökkentve az otthonról hozott esetleges rossz
benyomásokat, a pókokat illetően.

Az erdei sétáról hazatérve Labancz Györgyi az óvónők-
nek tartott továbbképzést, melynek során többek között
arról is hallhattunk, hogy az eddigi elméletek helyett
„fenntartható fejlődés”, mint olyan, nem létezik. Azonban
mi átlagos emberek, sokat tehetünk annak érdekében,
hogy a fejlődés ne vonja maga után a Föld visszafordítha-
tatlan károsodását. Farkas Éva

Művészetekkel 
a közösségért

Szín-Vonal Erdők-éve

A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület (BÖÉE) ezú-
ton szeretné megköszönni az adózó állampolgárok 2010. évi
1 %-os SZJA felajánlását, mellyel támogatták és segítették az
egyesület működését. A novemberben átutalt 162.258 Ft
összeget rendezvényeink szervezésére, környezetvédelmi
célkitűzéseink megvalósítására és az egyesület kommuniká-
ciós költségeire (internet, posta, telefon) kívánjuk fordítani.

Badacsonyörs településrész hatékonyabb érdekképvisele-
te, fejlődése érdekében kérjük a jövőben is szíves, önzetlen
segítségüket. Simonné Visi Erzsébet elnök

Köszönjük azoknak a tisztelt Képviselő-testületi tagok-
nak, név szerint Forintos Ervinnek, Krisztin N. Lászlónak,
Orbán Péternek és Simonné Visi Erzsébetnek, hogy támo-
gatták a káptalantóti óvodás és iskolás gyerekek szállítását.

A káptalantóti szülők nevében: Gerstenkorn Román

Köszönetnyilvánítás

November 11. Márton-nap
E nap a keresztény világban sok helyen piros betűs ünnep.
Óvodánkban idén is játszóházi foglalkozással emlékeztünk
meg Szent Mártonról. Nevéhez sok legenda, közmondás,
szólás fűződik, pl. „Ha Márton fehér lovon jár, Karácsony
sárban tapicskál.”

Márton tiszteletére sok helyütt libasültet fogyasztanak,
hisz „Aki Márton-napján ludat nem eszik, az egész évben
éhezik.”. A liba mellcsontjának színéről is következtettek az
időjárásra: Ha a lúd csontja fehér, akkor szép, havas tél lesz,
de, ha barna, akkor esős sáros lesz. Márton napkor kóstolták
meg először az újbort. Egyes vidékeken ilyenkor hajtották be
az állatokat a legelőkről. Régen a boltosok ezen a napon
gyújtották meg a lámpásokat, mert már olyan sötétek, rövi-
dek a nappalok, hogy egész nap világítani kell. A régi idők
emlékére minden évben lámpást is készítünk a gyerekekkel
játszóházi keretek között, amely jól beleilleszkedik a kompe-
tencia alapú programcsomag TŰZ témakörébe. A játszóhá-
zakban valamilyen formában mindig megjelenik a liba is, és a
„libás” ételek, valamint az újbor, igaz ez utóbbi csak must for-
májában. 

A foglalkozás előzményeként az állatok világnapjához
kapcsolódóan ellátogatunk a salföldi  Természetvédelmi
Majorba, ahol a gyermekek megismerkedhetnek a libával is.

A játszóház reggelén az érkező gyermekeket a megszokott
játszóházi előkészületek fogadták. Az aulában az asztalokon
előre elhelyeztük a szükséges eszközöket, így a gyermekek
már ezeket látva, nagy érdeklődéssel várták a játszóházi fog-
lalkozást. Az óvodásokat a csoportvezető óvónők a tanult
„libás” énekekkel, mondókákkal vezették ki a csoportszobák-
ból. A játszóházvezető óvónő elmesélte Szent Márton legen-
dáját, és ismertette a naphoz kötődő hagyományokat, hiedel-
meket. A gyermekek maguk is elmondhatták ismereteiket
Szent Mártonnal kapcsolatban, lehetőségük nyílt egyéni sze-
replésre, önálló gondolatok megfogalmazására. Ezt követően
választhattak a különböző tevékenységek között, ki- ki
kedve, és érdeklődése szerint. Az idei Márton napon agyag-
ból mécsestartót, libás plakettet is készítettünk, és papír libá-
kat igazi tollruhába bujtattunk. A játszóház befejezéseként
körbejártuk az óvodát az elkészített lámpásokkal az Este van
már nyolc óra kezdetű dalt énekelve. Bevonultunk az ebéd-
lőbe, és elfogyasztottuk a libahúsból készült ebédet, és koc-
cintottunk az „ új borral” mindnyájunk egészségére. Az elké-
szült munkákból kiállítást rendeztünk az aulában, így a szü-
lőknek is módjában állt a hagyományápolás és a kompeten-
cia alapú oktatás összekapcsolásának egyik formáját megis-
merni. Az ünnepet még szebbé tette, hogy régi lámpákból,
mécsesekből – amiket a szülők, és az óvoda dolgozói adtak
kölcsön, - kiállítást rendeztünk, és ezen a jeles napon min-
det meggyújtottuk, melyek fénye meghittebbé tette a hangu-
latunkat. Dr. Gelencsér Ottóné

Hagyományápolás 

Fotó: Iskola

Fotó: Baranyai

Fotó: Deák



Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben. 

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Elnöksége
és Munkaszervezete ezúton kíván minden kedves
Egyesületi Tagnak, Badacsonytomaji Polgárnak ál-
dott, békés, szeretetteljes Karácsonyt, az új esztendőre
sok vendéget, sikeres turisztikai szezont!

Part Imre, Békássy János, Nagy Miklós,
Borbélyné Galambos Gabriellla, 

Nagy Géza, Istvándi Gergely,
Wellerné Tündi, Tóth

Gyula, Sötét Ildikó,
Tasner Mónika,

Rédl Mária,
Vizkelety 

Dóra

A Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság 2011.
november 24-én, Balatonfüreden tartotta hagyományos
évvégi szakmai találkozóját a Balaton-parti Tourinform
Irodák munkatársai részére. Irodánkat Tasner Mónika
és Vizkelety Dóra, valamint a szigligeti Kolleganőnk
Páros Dóra képviselte.

A találkozón az alábbi programpontokat vitattuk meg
közösen:

- 2011. évi szezon rövid értékelése,
- a Balatoni RMI 2011. évi tevékenységének rövid

összefoglalója,
- az RMI és az irodák idei együttműködése, 
- 2012. évi tervek - különös tekintettel a belföldi és kül-

földi vásárokra, Utazás kiállításra, kampányokra,
- Balaton7 rendezvénysorozat
Benkő Krisztina, a  Balatoni Regionális Marketing

Igazgatóság megbízott igazgatója megköszönte a Tourin-
form irodák egész éves munkáját.                Vizkelety Dóra

Angyalka: 2.300.- Ft
Karácsonyfa dísz - Textil szaloncukor:  200.- Ft/db 
(színek: arany, kék, bordó, mintás, ezüst, de igény esetén

más szín is megoldható)
Érdeklődni: 06-70/452-9741

Régiós Tourinform évzáró

Október 20-án, a part menti települések összetartását
érzékeltetve stílszerűen a vízen, a Szent Miklós hajó fe-
délzetén megalakult az ország első régiós TDM szerve-
zete, a Balatoni Regionális TDM Szövetség. 

A szervezethez mind a 19 (ebből kettő még regisztráció
alatt áll) helyi és térségi TDM csatlakozott, lefedve ezáltal a
régióban realizálódó vendégéjszakák mintegy 80-90 %-át. 

Büszkék vagyunk rá, hogy Egyesületünk is az alapító
tagok között van! Megválasztották az elnökség tagjait is:
elnök Hoffmann Henrik (Siófok), az elnökség tagjai:
Tanayné Skiba Gabriella (Balatonfüred), Tóth József
(Balatonfenyves), Fekete Tamás (Balatonföldvár), Rácz
Sándor (Balatonszárszó), Szalóky Jenő (Gyenesdiás) és
Nagy Miklós (Badacsony). Az alapszabály-tervezetben
rögzített célok közül a legfontosabb a Balatoni régió átfo-
gó turisztikai fejlesztési koncepciójának és stratégiájának
kidolgozása, régiószintű marketingterv és költségterv
összeállítása, a Balaton „márka” kialakítása, újrapozício-
nálása, regionális kommunikáció megvalósítása (belső
PR), szakmai tanácsadás, támogatás nyújtása, oktatási és
továbbképzési tevékenységek ellátása, szemléletváltás
támogatása, szakmai szekciók működtetése. Szintén fon-
tos cél a balatoni programkínálat egységesítése és koordi-
nálása, illetve a balatoni turisztikai vállalkozásokat érintő
törvények előkészítésében való szerepvállalás. A Balatoni
Regionális TDM Szö-vetség november 30-án elnökségi
ülést tartott Bada-csonyban, a Hotel Bonvinoban, ahol
bemutatkozhatott a Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesület is. Előadást tartott a részvevőknek Tasner
Mónika, az egyesületünk megalakulásától napjainkig,
valamint Viz-kelety Dóra előadásában ismertette a
Tourinform iroda és az Egyesület közös munkáját, tevé-
kenységét. Tasner Mónika

Balatoni Regionális
TDM Szövetség alakult

A Magyar Turizmus Zrt. szervezésében évente kétszer kerül
megrendezésre az országos Tourinform találkozó. 

A májusban, Budapesten megrendezett esemény után,
november 14- 15 -én Gárdonyban találkoztunk a szakmabe-
liekkel, hogy naprakész információkat szerezzünk a turiz-
mus jelenlegi helyzetéről és megbeszéljük egymással a nyári
szakmai tapasztalatainkat. A találkozón 142 iroda vezetője
vett részt. Badacsonyi irodánkból Vizkelety Dóra, szigligeti
szezonális társirodánkból pedig Páros Dóra képviselte a
Badacsony Régiót. Mivel a rendezvény hosszú idő után ismét
kétnaposra bővült, november 14-én tartották a szakmai
napot és konferenciákat, november 15-én pedig tanulmányút
keretében felfedeztük a térség turisztikai kínálatát is.

Az első szakmai nap bevezetéseként L. Simon László
országgyűlési képviselő; Tóth István, Gárdony polgármeste-
re; Vértes Tibor, a Gárdonyi TDM elnöke; Horváth Gergely,
a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója, valamint Behan
István, a Vital Hotel Nautis**** igazgatója üdvözölte és
köszöntötte a megjelenteket.

A továbbiakban Mártonné Máthé Kinga, a Magyar Turiz-
mus Zrt. belföldi igazgatója okleveleket adott át a 10, illetve
15 éve nyitva tartó születésnapos irodák vezetői részére. 

Badacsonyi Tourinform Irodánk 1996-ban nyílt meg,
idén 15 éve működik, ezért én is átvehettem az oklevelet. Kü-
lön megköszönték kiemelkedő munkánkat. Majd Márton-
né Máthé Kinga köszöntötte az 5, 10, 15 éve dolgozó Tour-
informos kollégákat is, így átvehettem Tasner Mónika kol-
leganőnk oklevelét is, aki idén 15 éve dolgozik a szakmában.

Oklevél átvétele a 15 éves működésünkért

A szakmai előadások között elsőként Horváth Gergely
értékelte az MT Zrt. 2011. évi munkáját. A társaság 2012.
évre vonatkozó marketingtevékenységét pedig Dudás
Krisztina, a Zrt. marketingigazgatója ismertette. A program
további részeként, a nemzeti turisztikai marketingszervezet
részéről Mártonné Máthé Kinga belföldi igazgató a
Tourinform hálózat racionalizálásáról beszélt, Kútvölgyi
Emese e-marketing irodavezető pedig a Nemzeti Turisztikai
Adatbázis (NETA) rendszer előnyeibe és lehetőségeibe avat-
ta be a résztvevőket.

A találkozón bemutatkozott a Közép-Dunántúl turiszti-
kai régió és a Gárdonyi TDM is. A folytatásban Bocsi
Andrea, a Tourinform Szövetség elnöke a Szövetség munká-
ját prezentálta, majd a Veszprém Tourinform iroda mint
TDM-fenntartású iroda példáját ismertette meg a résztve-
vőkkel Sümegi Réka, az iroda vezetője. Az előadások sorát
Szabóné Barsi Katalin, a Tourinform Révfülöp és Illés Virág,
a Tourinform Zamárdi vezetője zárta, akik az önkormányza-
ti fenntartású Tourinform irodák működéséről tartottak elő-
adást.

A szakmai prezentációk után, kötetlen esti program kere-
tében pálinkakóstolón, zenés esten, továbbá Velencei-tavi
nyereményekért cserébe játékos vetélkedőn vehettünk részt. 

November 15-én  autóbusszal és kerékpárral fedezhettük
fel a környék turisztikai kínálatát. A kirándulás során megte-
kintettük a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző
Turisztikai Központot, a pákozdi Katonai Emlékparkot
(KEMPP), a Gárdonyi Géza Emlékházat és a Velencei-tavi
Galériát. Látogatást tettünk továbbá az Agárdi
Pálinkafőzdében, házbejáráson voltunk a Velence Resort &
Spa**** superior szállodában, valamint borkóstolóval vár-
tak Bennünket a Simon Panzió és Borászatban. Ezen kívül
megismerkedtünk az Agárdi Gyógy- és Termálfürdővel és
annak fejlesztéseivel is.

A pákozdi Katonai Emlékparkban

A Tourinform szolgálat Magyarországon már 30 éve nyújt
hiteles információkat a bel-, illetve külföldi turistáknak, az
első iroda 1981-ben kezdte meg működését, az országos
hálózat kiépítése 1992-ben kezdődött. 2010-ben személyesen
2,5 millió turista kereste fel az irodákat. 

Nagy örömünkre szolgál és nagyon büszkék vagyunk rá,
hogy az országos hálózat részeként, mind a badacsonyi,
mind a szigligeti irodánk kitűnő eredményt,  100 %-os telje-
sítést ért el a Magyar Turizmus Zrt. ellenőrzési rendszerében. 

Jól éreztük magunkat a találkozón, hasznos információkat
tudtunk meg, melyeket munkánk során hasznosítunk.
Szívesen megyünk a következő országos Tourinform találko-
zóra is, melyre 2012 tavaszán kerül sor.

Vizkelety Dóra Tourinform irodavezető

Országos Tourinform találkozón 
voltunk Gárdonyban

Kézzel készült 
karácsonyi ajándékok

Fotó: Deákné Andrea

Fotó: BCTE

Fotó: BCTE

Fotó: BCTE



A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 2011. november
19-én 4. alkalommal szervezte meg az immár hagyomá-
nyos Szent Márton –napi rendezvényét -  a Márton-napi
Vigasságot - Badacsonytomajon a Hősök terén.

A lúd fogyasztásának hagyománya szorosan kötődik az
újbor fogyasztásához. Nem véletlen az egybeesés, hiszen
épp novemberre fejeződik be a must borrá alakulása.
Márton emiatt az újbor védőszentje is. A hagyomány sze-
rint a bor és a liba szorosan összekapcsolódik, hiszen
Márton-napkor került az asztalra a libasült mellé az úgy-
nevezett libás bor vagy sok helyen Márton–bor, aminek
még gyógyító hatása is volt. Éppen ezért a szüret után mi
is minden évben megünnepeljük ezt a népi hagyományt,
hiszen a borászok egész éves gondos munkájának gyü-
mölcseként megszületetik az Újbor.

Part Imre, az egyesület elnöke nyitotta meg a vigassá-
got, majd Krisztin N. László Polgármester Úr köszöntöt-
te a megjelenteket. Ezután Földi István plébános megál-
dotta a hordóban lévő újbort. Szabó István, a Badacsonyi
Hegyközség elnöke ütötte csapra a  17 badacsonyi borász
által összeadott 220 liter megszentelt újbort, az egyre csak
növekedő vendégsereg örömére. A finom bor mellett az
egyesület sátrában kicsi és nagy is találhatott kedvére
valót, hiszen a szorgos tagok libazsíros kenyeret, pogácsát,
fánkot, teát, szőlőlevet és finomabbnál finomabb sütemé-
nyeket kínáltak.

A ködös és hideg idő ellenére a tökfaragó versenyen 17
vállalkozó kedvű gyermek vett részt, akik nagyon szép és
kreatív tököket alkottak. A fődíjat Tobak Dominik vihette
haza, 2. helyezett Samu Aliz, 3. helyezett Tobak Róbert
lett. Minden résztvevő kapott oklevelet és egy kis ajándék-
csomagot. Alkotásukhoz ezúton is gratulálunk és nagy
szeretettel várjuk Őket jövőre is.

A jó hangulatot biztosította a szigligeti és a badacsony-
tördemici táncos kedvű gyerekek és felnőttek előadásai,a
tréfás szavalat Vizkelety Dóra előadásában, valamint az
estig tartó zene-bona Sántha Géza jóvoltából.

A helyszínen vásárt szervezett a Pipitér Óvoda Szűlöi
Munkaközössége.

A „Nyári ízek télire” elnevezésű vásáron házias készí-
tésű lekvárokat, dzsemeket, savanyúságot, befőtteket
kínáltak a szülők. A program bevételével az óvodás gyer-
mekeket támogatják!

Október 21-én alakult meg egy új civil szervezet az
ELENóR (Egyesület LEendő Nagyratörő Óriásokért),
melynek aktív tagjai segítséget kértek a Turisztikai
Egyesülettől, hogy bemutatkozhassanak a Márton-napi
rendezvényünkön. Tagjai forralt bort, sütőtököt, házias
süteményeket kínáltak. A gyerekeknek lufihajtogatást és
lampionos felvonulást szerveztek.

Ezúton is köszönjük Tagjaink és Támogatóink felaján-
lását és segítségét a Márton –napi rendezvényünkhöz,
mellyel nagymértékben hozzájárultak  rendezvényünk
sikeréhez, ahhoz hogy vendégeink jól érezzék magukat,
kellemes emlékekkel távozzanak.               Vizkelety Dóra

Köszönet és hála az önzetlen támogatásért! 
Ali Éva; Badacsonytomaj Város Önkormányzata;

Bolfné Tóth Melinda; Borbély Diána; Country Club;
Deákné Andrea; Gelencsér család; Gyécsek Norbert;
István Atya; Kalmár György; Kozári Beáta; Muskátli
Étterem; Nagy Géza; Novákné Borsodi Ildikó; Polgárőr
Egyesület; Rédeiné Czapp Ibolya; Rédl Katalin;
Rendőrség; Sölét Tünde; Takács Zsolt; Táncoló Talpak;
Tapolcai Gábor; Tatay Sándor Közös Fenntartású Álta-
lános Iskola; Tóth Gyula; Városi Művelődési Központ
dolgozói; Városüzemeltető Kft.; Vastag Gábor.

Köszönet a borért: Borbarátok; Borbély Családi Pincé-
szet; Csanádi Pincészet; Első Magyar Borház-Szeremley
Birtok; Imre Borpince; Istvándy Pincészet; Kéknyelű
Borozó; Laposa Pince; Léránt Pince; Málik Zoltán;
Németh Pince; Sabar Borház; Sötét Ildikó; Szabó Családi
Pince; Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet; Török
Tivadar; Varga Pincészet; Weller András.

Aki kimarad, az lemarad!
Megjelent a 2012. évre vonatkozó SZJA törvény módo-

sítás. A SZÉP kártyán január 1-jétől három utalványtí-
pust használhatnak a kártyabirtokosok. A 2011-ben a
SZÉP kártyán juttatott utalvány 2012 január 1-jétől a
szálláshely utalványon lesz elérhető. A munkáltatók az
étkezési és egyéb kikapcsolódás támogatását a SZÉP kár-
tya vendéglátás és szabadidő utalványai segítségével
adhatják munkavállalóiknak.

A szálláshely alszámlát szállás szolgáltatásra és belföldi
előre összeállított utazási csomagok vásárlására használ-
hatják fel a kártyabirtokosok, a szálláshelyen vagy utazási
irodában fizetve. Évi 225.000 Ft adható kedvezményes,
30,94%-os adózás mellett.

A vendéglátás alszámla akár az Erzsébet utalvány és a
természetbeni melegétkezés mellett is adható, évi maxi-
mum 150.000 Ft értékben kedvezményes adózással.
Éttermi, mozgó és egyéb vendéglátás szolgáltatást nyújtó
elfogadóhelyeknél használható fel. Az OTP
Pénztárszolgáltató az OTP Cafeteria kártya elfogadó
több ezer vendéglátó SZÉP kártya elfogadását biztosítja.

A szabadidő alszámla évi 75.000 Ft értékben adható
kedvezményes adózással, a kártyabirtokos számos szol-
gáltatásra igénybe veheti: sportolás, kulturális és kikap-
csolódási célú programok, humán-egészségügyi és well-
ness szolgáltatások, belföldi vízi személyszállítás, idegen-
vezetés stb.

Egyesületünk már szerződött az OTP-vel és folyamat-
ban van a másik két bankkal (MKB és K&H) is a szer-
ződéskötés. Tagjaink már szerepelnek az OTP SZÉP
kártya oldalon (www.otpszepkartya.hu) az elfogadóhelyek
között! Egyesületünk az Üdülési csekk elfogadásához
hasonlóan a SZÉP kártya elfogadásában is maximális
segítséget nyújt a Tagoknak! Azok a szolgáltatók, akik a
2012. évi szezonra nem válnak SZÉP Kártya elfogadó-
hellyé, komoly bevételkieséssel számolhatnak, mivel a
belföldi forgalom döntő hányadát az Üdülési Csekk mel-
lett a SZÉP kártyával rendelkező vendégek fogják jelenteni!

Több mint 15.000 OTP SZÉP kártyabirtokos már 2500
szállás-szolgáltatónál használhatja fel kártyáját ország-
szerte, a bevezetés óta az elfogadóhelyek száma hétről
hétre több százzal bővül.

A négyféle OTP SZÉP kártya-elfogadási kínálat,
továbbá az OTP SZÉP kártyával történő előlegfizetés
lehetősége nagyban hozzájárul, hogy a kártyabirtokosok
egyszerűen és gyorsan tudjanak fizetni OTP Széchenyi
Pihenőkártyáikkal.

Bővebb információ: 
Tourinform Iroda; 8261 Badacsony, Park u. 14.
Tel.: 87/531-013
E-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-15 óráig

SZÉP Kártya hírekMárton-napi Vigasság

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár



A Badacsonyi Bazaltbánya történetének utolsó írásos
dokumentuma a felhagyási jegyzőkönyv, amely az alábbiak-
ban olvasható: Jegyzőkönyv.

Készült: 1967. június 10-én az OTVH badacsonyi irodájá-
ban. Jelen vannak: a Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség
részéről: Tóth Gábor főmérnök; a Keszthelyi Állami
Erdőgazdaság részéről: Vető Endre term. véd. felügyelő;
Parragi István ig. oszt. vez.; Vasas Kálmán munkavédelmi
felügyelő; OTVH term. véd. kerületvezető; Koncz László;
ÉVM. KDT. Kőbánya Vállalat részéről: Németh László
term. f. ea.; Bíró István üzemvezető.

Tárgy: A badacsonytomaji felhagyott bánya területi átadása.
A Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség az ÉVM. KDT.

Kőbánya Vállalat kérésére a mai napon felülvizsgálta a volt
badacsonytomaji bánya felhagyási tervében foglaltak mikén-
ti végrehajtását. A vállalat a terület átadására vonatkozóan
bemutatta a helyszínen a Tapolcai JTVB. Mezőgazdasági
Osztálya által 6681/1967/április 6./sz. határozatát, amelynek
alapján a 042/2. hrsz. alatti 38 kh.242 négyszögöl, a 740/4.
hrsz. alatt lévő 37 kh. 665 n. öl területű, a 043/17.hrsz. 4 kh.
818 n. öl területű bányaterületet a Keszthelyi Erdőgazdaság
kezelésébe adja. A hivatkozott területekre vonatkozóan a
Tapolcai Járás Bíróság, mint Telekkönyvi Hatóság
1617/1967.TK.sz. végzésében a kezelési jogot a Keszthelyi
Erdőgazdaságra bejegyezte. A korábbi bányabejárás során
kifogás tárgyát képező épületek lebontására vonatkozóan a
vállalat képviselője bemutatta a badacsonytomaji Községi
Tanács VB. hivatalos helyiségében készült jegyzőkönyvet,
melynek alapján a Községi Tanács VB. valamennyi épület
lebontását vállalta, ezzel egyidejűleg a szükséges tereprende-
zési munkálatokat 1967. dec. 31-ig elvégzi.

A fentiekben rögzítettek figyelembevételével a Keszthelyi
Állami Erdőgazdaság képviselői a helyszíni bejárás után a
területet átveszik azzal az észrevétellel, hogy bár a vállalat
valamennyi volt munkahely bejáratát biztonsági kerítéssel
ellátta, azonban a drótot tartó oszlopok beverése nem megfe-
lelő, mivel azt kézi erővel könnyen ki lehet húzni.
Szükségesnek tartják a vasoszlopok betonnal, vagy kereszt-
vassal történő megerősítését. A fentiekben rögzített kerítés-
oszlopok tartósításához szükséges munkát a Keszthelyi
Erdőgazdaság a vállalattal történő megegyezés alapján, a

bányavállalat költségére fogja elvégezni.
Kmf. (:olvashatatlan aláírások:)
A felhagyott bánya területén ma már szépen díszlenek a

több mint negyven éves tölgyek és fenyők, s a kopár szikla-
falakat is lassan birtokba veszik a kúszónövények, a cserjék és
a bokrok, csak az itt-ott még megmaradt mohás épületma-
radványok emlékeztetnek arra, hogy itt működött a
Badacsonyi Bazaltbánya 1903 és 1965 között.

Emlékhelyek a felszámolt üzem területén; Klastrom-kút;
Helye: Badacsonytomajon a volt Felső-kolónia feletti hegy-
oldalban. Anyaga: bazaltkő; Felirata: Klastrom-kút 1927;
Készítette a Badacsonyi Bazaltbánya Rt.; Rausch Árpád v.
igazgató, Bognár Lajos igazgató, Dragorisch Kálmán üzemv.
működési ideje alatt.

Bányászkereszt; Anyaga: homokkő és tufa.; A keresztet a
bánya dolgozói állították az üzem fennállásának 25. évében.

Felirata: Szerencse fel! 1928. Leborulva kérünk téged
Istenünk, nehéz, fárasztó munkánkban adj erőt és védel-
mezz meg bennünket minden veszedelemtől, mi atyánk, ki
a mennyekben vagy. Németh I. 

A volt uszálykikötő (móló) emléktáblája; Helye: Bada-
csonytomaj Hotel Club Tomaj; Felirata: Ipartörténeti emlék.
A badacsonytomaji bazaltbánya vasbeton hajókikötője.
Épült: 1928-ban. A kőzúzalékot szállító uszályok rakodó
kikötője volt. Érdekessége, hogy a hazai kőbányák közül
gumiszalag szállító berendezést itt alkalmaztak először.

Felújítva: A Bakonyi Bauxitbánya Vállalat Szocialista
Brigádjának összefogásával 1984-ben.

A Gyártelep erőgépének emléktáblája: Helye: Badacsony-
tomaj, Hotel Club Tomaj; Felirata: Ipartörténeti emlék.;
Krupp gyártmányú, diesel erőgép forgattyús háza. A gépet
1910-ben állították fel ezen a helyen. Teljesítménye: 150 LE,
110.25 kw. Napi 800 m3 követ zúzott hazánk útvonalainak és
vasútvonalainak építéséhez. Az 1900-as évek közepéig legtöb-
bet termelő bazaltbánya gépparkjának tartozéka volt.

Felhasznált források: Halász Béla, Pintér Károly, Rezsuta
István, Csala László, Mejlinger István és Horváth Ferencné szó-
beli közlései. Nagy Miklós: Badacsonyi Bazaltbánya című írása.
Földrajzi és geológiai szakkönyvek.

Visszaemlékezések, saját emlékek, újságcikkek és más doku-
mentumok.

Nitrát adatszolgáltatási kötelezettség 2011. december 31-
ig! Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet „nitrát rendelet”
alapján adatszolgáltatásra kötelezettek:

1. Az ország egész területén háztartás igényeit meghaladó
mértékben állattartást folytatók. (Magánszemélyek háztartási
igényeit meghaladó állattartás: vegyes állattartás esetében 5
számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan
felett./ Ezen termelőknek a 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet
szerinti KÜJ, KTJ számok szükségesek.

2. Mindenki, aki állattartással nem foglakozik, de a mező-
gazdasági tevékenysége során nitrát érzékeny területen gaz-
dálkodik (az egyes állattartó telepeken kívül nitrát érzékeny
területek a 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet szerinti nitrát érzé-
keny blokkok) továbbá a 27/2006 Korm.rend szerint: belterü-
let, kivéve, ha a felszín alatti víz nitrát tartalma nem haladja
meg az 50 mg/l értéket, és állattartás folytatható; bányatavak
300 méteres parti sávja. Az adatszolgáltatási kötelezettség az
előző gazdálkodási évre, tehát a 2010. szeptember 1. és 2011.
augusztus 31. közötti időszakra vonatkozik. Az adatszolgálta-
tást 2011. december 31-ig a hatályos 59/2008. (IV.29.) FVM
rendelet 6. számú mellékletében található adatlap kitöltésével

(papír alapon ) illetve az ügyfélkapus regisztrációval rendelke-
ző gazdálkodók elektronikus formában is teljesíthetik. Papír
alapú adatszolgáltatás esetén a kitöltött adatlapot a gazdálko-
dó székhelye/telephelye szerint illetékes megyei
Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóságára kell
elküldeni. Az elektronikus adatszolgáltatást választó gazdál-
kodók az elektronikus kitöltő felületet a www.mgszh.gov.hu
weboldalon a Nyomtatványok/e-nyomtatványok menüből
érhetik el. Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén a 27/2006.
Korm.rendelet szerint „A nitrát adatszolgáltatási bírság mérté-
ke a mulasztás, illetve az előírások megszegésének mértékétől
függően 10 000-100 000 forint közötti összeg.” A
43/2007.(VI.1.) FVM rendelet szerinti nitrát érzékeny blokkok
beazonosításához, valamint az adatlap értelmezésében és
kitöltésében a Magyar Agrárkamara tanácsadói segítséget
nyújtanak. A nitrát adatszolgáltatással kapcsolatban további
információkért érdeklődni lehet a Magyar Agrárkamara terü-
leti irodájában, Tapolcán a Belvárosi Irodaházban (Tapolca,
Kossuth Lajos u. 2.) Horváth Adrienn ügyfélszolgálati taná-
csadónál illetve a +36-30/573-9465 telefonszámon.

Horváth Adrienn Magyar Agrárkamara

Nitrát adatszolgáltatás

Az adventi időszakban ennek az igének a megélésére
kapunk meghívást. Lukács evangélista Izajást, a vigaszta-
lás prófétáját idézi. Az első keresztények szerint ez az idé-
zet Keresztelő Szent Jánosra vonatkozik, aki Jézus eljövete-
lét készítette elő. 

Az egyház a karácsonyt megelőző időszakban, az előfu-
tárra irányítva figyelmünket, az örömre hív meg bennünket,
hiszen Keresztelő Szent János azt adja hírül, hogy a király
hamarosan megérkezik. Elközelgett az idő, amikor Isten
beváltja ígéretét, megbocsátja bűneinket és megajándékoz az
üdvösséggel. Ez az ige – amellett, hogy az örömről beszél –
egyben arra ösztönöz, hogy egész létünk új irányt vegyen,
hogy gyökeresen változtassuk meg az életünket.

Keresztelő János azt hirdeti, hogy elő kell készítenünk az
Úr útját. De milyen útról van szó? Jézus, akinek érkezését

Keresztelő Szent János adta hírül, mielőtt kilépett volna a
nyilvános életbe, hogy megkezdje működését, kiment a
pusztába. Ez volt az ő útja. S ott a pusztában – túl azon,
hogy bensőséges, mély kapcsolatra talált Atyjával – különbö-
ző kísértéseket is átélt, közösséget vállalva így minden
emberrel. Azután győztesen került ki belőlük. Ugyanezt az
utat fedezhetjük fel a halálában és feltámadásában is. Mivel
a maga útján mindvégig kitartott, Jézus „úttá” lett számunk-
ra, akik még úton vagyunk. Ő maga az út, amelyen el kell
indulnunk, ha tökéletesen be akarjuk tölteni emberi hivatá-
sunkat, ami nem más, mint teljes közösség Istennel. 

Mindannyian meghívást kaptunk, hogy előkészítsük
Jézus útját, aki be akar lépni az életünkbe. Egyengetnünk
kell tehát létünk ösvényeit, hogy lakást vehessen bennünk.
Elő kell készíteni számára az utat, egymás után hárítva el

azokat az akadályokat, amelyek abból fakadnak, hogy szűk a
látókörünk és gyenge az akaratunk. 

Bátorságra van szükségünk, hogy eldöntsük: a saját utun-
kat járjuk vagy azt, amit ő képzelt el számunkra; a saját aka-
ratunkat tesszük vagy az övét; a saját programunkat követjük
vagy a mindenható szeretetében elgondolt tervét. S ha egy-
szer döntöttünk, akkor azon kell fáradoznunk, hogy berzen-
kedő akaratunkat az övéhez igazítsuk. Hogyan? 

Az igazán megvalósult keresztények egy gyakorlatban jól
követhető, ésszerű módszert ajánlanak: azt, hogy éljük a jelen
pillanatot. Pillanatról pillanatra távolítsuk el az utunkba
kerülő akadályokat, hogy ne a saját akaratunk éljen bennünk,
hanem az övé. Így váltjuk majd életre ezt az igét: „Készítsétek
elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”

István atya

„Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” (Lk 3,4)

Szépirodalom:
Asimov, Isaac: Az Alapítvány előtt ; Előjáték az
Alapítványhoz; Bársony István: Árnyak az éjszakában;
Chapman, Gary D.: Parázsló ősz; Christie, Agatha: Gyilkolni
könnyű ; Fekete István: Búcsúzás; Fortes, Susana: Robert
Capára várva; Lengyel Dénes: Emlékezések, 1947-1980;
McCullers, Carson: Az esküvői vendég; Nagy Lajos:
Képtelen természetrajz (Hangoskönyv).

Gyermek- és ifjúsági irodalom: 
Balázs Ágnes: Lufi és a zűrös vakáció; Bálint Ágnes:
Madárfürdő ; A repülő dívány; Lackfi János: Heni és a hajme-
resztő terv; Pegazus hátán : mesés zenés kalandozás (CD);
Scarry, Richard: Balfogások, nyafogások Tesz-vesz Városban;
Varró Dániel: Akinek a foga kijött.

Ismeretterjesztõ irodalom:
Drösser, Christoph: Csábító erők, avagy A mindennapok
fizikája; Kállayné Szerényi Júlia: Magyarország növény-
és állatvilága; Davidson, Susanna: Te is lehetsz madarász;
Teusen, Gertrud: Hogyan segítsünk idős szüleinknek?;
Moldova György: Keserű pohár 1. köt.; Mayer István: Fel
a netre, öregem!; Trassard, Francois: Magánélet a
Napkirály korában; Salles, Catherine: Magánélet a római
császárok korában.

Felhívom a könyvtárlátogatók figyelmét, hogy a városi
könyvtár december 19-től szabadság miatt zárva tart. Első
kölcsönzési nap: január 2. (hétfő)

A város valamennyi lakójának a következő versel kívánok
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt. Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros

Nemes Nagy Ágnes: 
Karácsony

Fehér föld, szürke ég, a láthatáron 
narancsszín fények égtek hűvösen. 
Pár varjú szállt fejem felett kerengve 
s el nem repültek volna űzve sem. 

Csak álltam szürkén, szürke ég alatt. 
– S egyszerre, mint gyors, villanó varázs 
egy kicsi szó hullott elém: karácsony, 
mint koldus kézbe illatos kalács. 

Csodáltam. És a számon hála buggyant, 
nem láttam többet kósza varjakat: 
olyan szelíd volt, mint a gyermek álma, 
s olyan meleg volt, mint a nyári nap. 

&Könyvtár

Gyászhír:

Nagy Ernőné sz. Paál Klára 

(született 1929-ben) elhunyt október 27.

Altinger Józsefné sz. Bodó Irma 

(született 1932.) elhunyt november 6.

Kőműves Józsefné sz. Balogh Margit 

(született 1931.) elhunyt november 10.

Barcza Vendel

(született 1941.) elhunyt november 14.

Cserép Józsefné sz. Szarka Irén

(született 1927.) elhunyt november 27.

Nyugodjanak békében!

Kalmár László: Volt egyszer egy bazaltbánya… 5. rész 



Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a központi jogszabályi változások – adótörvények
módosítása – miatt a novemberi ülését elhalasztotta decem-
ber 8. napjára, amelyen összesen 36 napirendet tárgyaltak.

• Elsőként a település jelenleg eléggé elhanyagolt részé-
nek a „Felső-kolónia” területe – az Egyházközség részére
határozott időre –99 évre– történő bérbeadásáról döntöttek,
egy jelképes bérleti díj – 1 Ft/év – ellenében. Az Egyházköz-
ség a Felső-kolónia területén adományokból egy zarándokte-
ret kíván létrehozni. Az ott lévő romos épületek egyikét fel-
újítva, a II. János Pál emlékhelytől nem messze, egy Szent
István kápolnát alakítanak ki. A testület a tervezett kápolna
alatti területet az egyház számára adományozta. Az elképze-
lést a Képviselő-testület egyhangúlag támogatta.

• Második napirendi pontként dr. Gáli Mihály ügyvéd
tartott beszámolót a folyamatban lévő peres ügyekről.

• Ezt követően a 2012. évi turisztikai és városi programok
pályázati önrészének biztosítását tárgyalták a képviselők. A
napirenddel kapcsolatosan az önkormányzat azt a vélemé-
nyét fogalmazta meg, hogy a jövő évi borhetet a helyi borá-
szok bevonásával lenne célszerű megvalósítani, mivel az
önkormányzat e rendezvényre nem tud pénzeszközt fordíta-
ni. A programok megvalósításába – mivel a turisztikához a
legtöbb tervezett program szervesen kapcsolódik – a
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületet több területen
bevonja és az érintettekkel előzetesen egyeztet.

• A város 2012. évi költségvetési koncepciójával kapcsola-
tosan nagyon sok módosító javaslat érkezett a bizottságok
részéről. A végszavazáson ezzel kapcsolatosan az alábbi
irányelveket fektette le a testület: 

- az önkormányzat biztosítja a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben és más jogszabályokban
meghatározott alapfeladatok biztonságos ellátásának
fedezetét. Az intézményi költségvetések tervezésekor a
takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a terve-
zést elvégezni és ezt egész évben szem előtt kell tartani,

- felül kell vizsgálni a 2011. évben tett kötelezettségválla-
lásokat. A pályázattal érintett előző évről áthúzódó fej-
lesztések forrásigényét biztosítani kell. További felhal-
mozási előirányzatot a képviselő-testület csak akkor ter-
vez, ha kötelező önkormányzati feladatok maradékta-
lan megvalósítása nem kerül veszélybe, és a költségvetés
egyensúlya biztosítható. Abban az esetben, ha a fejlesz-
tés pályázat útján valósulhat csak meg, ezekről a képvi-
selő-testület egyedileg dönt,

- a szociális kiadások előirányzatát a 2011. évi szintről
30%-al csökkenti,

- a strandok, fizetőparkolók igénybevételéért fizetendő
díjak emelését nem tartja indokoltnak,

- a településfejlesztési feladatok színvonalas ellátásához
szükséges költségvetési előirányzatot biztosítja,

- a VN Kft-nek a költségvetési rendelet tervezet tárgyalásá-
val egyidejűleg a 2012. évi üzleti tervét elő kell terjeszte-
nie, amelynek részletesen kell tartalmaznia a közhasznú
és vállalkozói feladatok ellátásához szükséges létszám-
igényt, és az ehhez szükséges bér- és dologi előirányzatokat,

- az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak
béren kívüli juttatásairól a költségvetés összeállításánál
dönt, a köztisztviselők cafetéria juttatásának mértékét a
törvényben foglaltak szerint biztosítja,

- a képviselő-testület felülvizsgálja az összes intézményé-
nek és gazdasági társaságának azon működési kiadása-
it, amelyek az alapvető működéshez nem szükségesek.
A fentiek alapján a jegyzőnek olyan költségvetési terve-
zetet kell előterjesztenie, melyben a működési kiadások
a működési bevételeket nem haladhatják meg,

- a költségvetés általános tartaléka 10.000.000 Ft legyen.
- az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel a

CÉH Turisztikai Egyesülettel, az SCD-vel kötött meg-
állapodásokat felülvizsgálja,

- felülvizsgálja a VN Kft. működését,
- a helyi adóknál fennálló kintlévőségek beszedésére

nagyobb hangsúlyt fektet, a benyújtott adóbevallásokat
megvizsgálja,

- a Pincegazdaság épületével kapcsolatosan hozott hatá-
rozatát felülvizsgálja,

- az Alsó-bazársor, az Angol-ház, a régi polgármesteri
hivatal, a Badacsony kemping ingatlanoknak a haszno-
sítását kezdeményezi,

- a BAHART részvényeket nem kívánja értékesíteni, és a
jövő évben nem foglalkoztat pályázati referenst.

• Az önkormányzat 2011. évi III. negyedéves költségvetésé-
ről szóló beszámolót a döntéshozó egyhangú szavazattal elfo-
gadta, amelyre jellemző a nagyfokú takarékosság volt. 2011.
szeptember 30-án az önkormányzat bevételeinek teljesülése
49,49%, míg a kiadásai mindösszesen 53,46%-on teljesültek.

• A képviselő-testületi ülésen nagy vitát generált a
Polgármester Úr által ismételten napirendi pontként kitűzött
téma: a VN Kft. és a Közösségi Ház új helyre történő átköl-
töztetése. Az érintett szervezetek vezetői - működésüket
figyelembe véve – nem tartották ezt továbbra sem jó elképze-
lésnek. A hosszas vitában érveltek a költözés ellen és mellett,
végül a testület többségi határozatával 2012. január 31-i
határidővel az átköltözés mellett döntött. 

• A Képviselő-testület a szervezeti- és működési szabály-
zatának módosításánál a Veszprém Megyei Kormányhiva-
talnak a Képviselő-testületi ülésen konferenciabeszélgetés
útján történő részvételre vonatkozó törvényességi felhívását
nem fogadta el, illetve a T.E.T.T Fórum módosító indítvá-
nyát részlegesen támogatta. A döntés szerint ezentúl a civil
szervezeteket a testületi ülésekre meg kell hívni, de tanácsko-
zási joggal nem rendelkeznek. 

• Módosult a Képviselő-testületi ülések időpontjai is.
2012. február 1-től minden hónap második hetének csütör-
töki napján 8 órakor kerülnek megtartásra.

• A „Bányász strand” további üzemeltetésének napirendi
pontjánál egyhangú szavazattal az ingatlan bérleti jogviszo-
nyára pályázat kiírásáról döntött, melynek benyújtási határ-
idejét 2012. január 16. napjában határozta meg. Pályázati
feltételként határozta meg a minimális bérleti díj mértékét –
1,5 Mft. A bérleti jogviszony idejét 3 évben határozta meg. A
pályázatokat jeligével ellátva kell beadni. További feltételként
határozta meg a kiírásban a mindenkor hatályos „Bada-
csony-kártyára”, illetve a strandok használatáról szóló helyi
rendeletnek az állandó lakosokra vonatkozó szabályokat a
pályázó kötelezően elismeri. A beérkező pályázatokról a tes-
tület 2012. februári ülésén dönt.

• Viosz Judit kérelmét a Képviselő-testület támogatta és a
tulajdonát képező badacsonytomaji 035/27. hrsz-ú ingatlan-
ra részben ráépített felépítményt az elkészített értékbecslés
alapján 440.000 Ft összegért értékesíti a kérelmező részére. 

• A 2012. január 1. napjától létrehozott Badacsonytomaj
Város Kulturális Intézményének (jelenleg Városi Művelődési
Központ és Könyvtár) szervezeti- és működési szabályzatát, a
Szegedy Róza házra vonatkozó pontok kivételével elfogadta.
A Szegedy Róza ház üzemeltetésénél jelenleg függő jogi hely-
zet alakult ki. A Szegedy Róza ház volt kezelője a vagyonke-
zelésbe beállt változás miatt az önkormányzat között fennálló
szerződést 2011. október 31. napjával felmondta.

• A nemrég felállt Kulturális Tanács lemondott tagjai
helyébe Vizkelety Dórát, Szőke Margitot és dr. Varga Ottót
választotta meg a testület.

• A 2012. évi szemétdíj mérték – elfogadva a szolgáltató
Remondis Kft. árképzését (infláció, illetve áfa mértékének
változása) 472 Ft+ áfa/ürítés/120 literes edény összegben
állapította meg. (Részletek a rendeletben). Ezen döntésével
párhuzamosan egyúttal kinyilvánította a Képviselő-testület
azon szándékát, hogy a jövőben nem kívánja közvetített
szolgáltatásként a szemétszállítási díjak beszedését biztosíta-
ni a VN Kft-n keresztül. 

• Következő napirendként a testület a Badacsonytomajért
Közalapítvány beszámolóját tárgyalta, melyet nem fogadott
el. Módosította egyúttal a közalapítvány alapító okiratát is.
Új tisztséget hozott létre az elnökhelyettes személyében,
illetve a lemondott elnök és a kuratórium egy tagja helyébe
új személyeket választott. Elnöknek Cseh Ervinnét, elnök-
helyettesnek Mejlinger Lászlót, míg a kuratórium új tagjá-
nak Vastag Gábort választották. A közalapítvány új címe:
Badacsonytomaj, Fő u. 14. 

• 2012. január 1-el a testület változtatta az étkezési téríté-
si díjakat. A díjak emelkedését az általános forgalmi adó
mértékének a változása indokolta. (Részletesen lásd az aktu-
ális rendelet.).

• Rendeletet fogadott el a 2012. évi költségvetési gazdálko-
dás átmeneti szabályairól. A rendelet szerint a jövő év első
negyedévében, - a jövő évi költségvetés elfogadásáig - kizáró-
lag a működéshez szükséges mértékig lehet kötelezettséget
vállalni és csak a kötelező önkormányzati feladatokra. Új
beruházást indítani nem lehet.

• A település 2011. évi költségvetését a következők szerint
módosította a testület: a fő kiadási és bevételi előirányzat
összege 1.447.266 eFt-ra változott. Ugyanakkor a jelenlegi 78
Mft-os folyószámla hitelkeretet egy évvel meghosszabbították.

• A lengyel testvérvárosi kapcsolatot a jövőre nézve felfüg-
gesztette a közgyűlés azzal, hogy a településen élő magánsze-
mélyeknek ilyen irányú tevékenységét erkölcsileg támogatja.

• A Képviselő-testület beszámolót hallgatott meg a
Polgármesteri Hivatal és a tapolcai kistérség éves munkájá-
ról, majd megállapította a köztisztviselőkre vonatkozó telje-
sítményértékelés 2012. évi irányelveit, illetve tárgyalta az
önkormányzat jövő évi munkatervét, mellyel kapcsolatosan
több módosító indítvány is érkezett. Ezek között szerepelt
többek között a helyi állattartási rendelet felülvizsgálata is.

• Elfogadta egy kisebb módosítással Salföld község önkor-
mányzatával kötendő megállapodást, az iskolabusszal utaz-
tatott gyermekek utáni támogatás átadásával kapcsolatosan.

• A Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulással
szemben fennálló – a Magyar Államkincstár által 9.840 eFt
jogtalan igénybevételnek minősített állami támogatás vissza-
fizetéséről szóló megállapodást a testület azzal a kiegészítés-
sel fogadta el, hogy annak a törlesztését - tekintettel az önkor-
mányzat anyagi helyzetére -, csak a tavasszal tudja elkezdeni.

• Jóváhagyta ugyanakkor a fogászati alapellátás és gyer-
mekorvosi ellátás feladatainak társulási formában történő
ellátásáról szóló megállapodást. A megállapodás szerint a
jövőben a finanszírozási körzetben résztvevő önkormányza-
tok számára Badacsonytomaj Város nem tudja a rendelőt
térítésmentesen biztosítani, a rendelő fenntartásához anyagi
hozzájárulást kér.

• A kistérségnek a pedagógiai szakszolgálat költségeivel
kapcsolatos igényét, mivel arra testületi kötelezettségvállalás
nem volt, elutasította. 

• A Képviselő-testület meghallgatta a rendőrség beszámo-
lóját az idegenforgalmi szezon tapasztalatairól. A beszámoló
szerint pozitív hatása volt a városban kialakított új rendőrőrs-
nek, amely meglátszott a szezon bűnügyi statisztikáján is.

• A testületi ülésen a legnagyobb vitát a helyi adórendelet
felülvizsgálata generálta. Estébe nyúló vitát követően a
Képviselő-testület a lakás céljára szolgáló épületek utáni adó
mértékét a jelenlegi 50 Ft/m2-ről 100 Ft/m2-re emelte. Míg a
nem lakás céljára szolgáló építmények után fizetendő adó
mértékét a jelenlegi 500 Ft/m2-ről 600 Ft/m2-re változtatta
azzal, hogy a garázs, pince és műhely adójának a mértéke
továbbra is 500 Ft/m2 maradt. A külterületi életvitelszerűen
lakás céljára használt helyiségek adóját 100 Ft/m2 összegben
állapította meg. Az idegenforgalmi adó mértékét 390 Ft-ban
határozták meg vendégéjszakánként. A többi adófajtánál az
adó mértéke nem változott. A telekadónál mentességet kapott
a 100 m2-nél kisebb beépítetlen terület, illetve a belterületi
beépített terület, ugyanis 2012. január 1-től a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény szerint a belterületi udvarok után is
adózni kellene – hacsak az önkormányzat ezeket nem men-
tesíti. Tekintettel arra, hogy a településen élők már így is
nagyon sok adót fizetnek, ezért döntött a testület a mentesítés
mellett. Az idegenforgalmi adó eljárási szabályai is változtak.
Jövőre minden szálláskiadással foglalkozó személynek a ven-
dégkönyvet a szálláson kell tartania. Amennyiben az adóbe-
szedésre kötelezett nem tartózkodik állandóan a szálláshe-
lyen, köteles az önkormányzat illetékességi területén lévő
megbízottról gondoskodni, akinek nevét és elérhetőségét az
önkormányzati adóhatóságnál köteles bejelenteni. Az iparű-
zési adónál ugyanakkor jövőre lehetősége nyílik az adózónak
az általa befizetett iparűzési adó egy bizonyos mértékéről,
annak felhasználási céljáról rendelkezni, ha eleget tesz az
önkormányzati rendeletben foglaltaknak.

Végezetül tájékoztatom a tisztelt Olvasókat, hogy az önkor-
mányzati ülésekről szóló jegyzőkönyveket a www.badacsonyto-
maj.hu internetes oldalon találhatják meg, ahol részletesen is olvas-
hatók a testületi ülésen történtek, illetve a hatályos helyi rendeletek.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Beszámoló a Képviselő-testület december 8-i üléséről

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



Városi Mûvelõdési Központ 
és Könyvtár Programajánlója

Januári programok:

• Január 20-án, Zenés Irodalmi Kávéházi est a
Magyar Kultúra Napja alkalmából, az Egry
József Művelődési Házban.

• Január 21-én, Óvodai SZM bál, az Egry József
Művelődési Házban.

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár dolgozói
áldott, békés karácsonyt és sikeres, boldog 

új esztendőt kívánnak a település minden lakójának.

NaBE hírek
Az idén is elkészítettük a "mindenki adventi koszorú-

ját", nagy szeretettel köszönjük támogatóinknak a segít-
ségét: Budai Tibor, Fekete László, Márkus Ferenc,
Meilinger István, Pandur Zsuzsanna, Szabó Attila
(borász), Városüzemeltető Dolgozói, Vercz Attila. 

A NaBE helyi csoportja
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Közkívánatra december 5-én ismét járta a várost, a
NaBE szervezésében a Mikulás. Ezúton is tisztelettel
köszönjük Fekete Sándor, Kertész Csaba, a Polgárőr
Egyesület, és a Városi Művelődési Központ támogatá-
sát!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Cso-

portjának nevében, áldott, szeretetteljes Ünnepeket, és
sikerekben gazdag, boldog Újévet kívánok minden
Partnerünknek, akik együttműködésükkel bármely
módon segítették 2011-ben is csoportunkat programja-
ink megvalósításában! Farkas Éva csoportvezető

101 éves Gadácsi Józsefnét születésnapja alkal-
mából otthonában köszöntötte Krisztin N. László
polgármester és dr. Magó Ágnes képviselő 

Elismerés
Harmati Miklós példamu-
tató emberi életéért és al-
kotói tevékenységéért
Fehér Mária díjat vehetett
át Budapesten október
23-án, a NAP (Népakarat
Alapítvány a Polgároso-
dásért) alapítványtól.
Gratulálunk!

Köszönet a
támogatásért
Badacsonytomaj Város Önkormányza-

tának Képviselő-testülete nevében ezúton
szeretném köszönetemet kifejezni a Folly
Arborétum üzemeltetőjének, dr. Folly Ré-
kának, aki egy fenyőfa felajánlásával le-
hetővé tette, hogy az Adventi ünnepségen, az idei évben is
településünk lakói körül állhatják, és közösen díszíthetik
városunk Karácsonyfáját. Krisztin N. László polgármester

Badacsonytomaj:
December 24. szombat: 
24 óra: Jézus születésének vigíliája (éjféli szentmise)
December 25. vasárnap: 10 óra: Jézus születésének ünnepe
December 26. hétfő: 10 óra: Szent István vértanú ünnepe
December 31. szombat: 16 óra: Évvégi hálaadó szentmise
Január 1. vasárnap: 
16 óra: Szűz Mária, Isten anyja (újév) a béke világnapja

Badacsonyörs:
Január 7. szombat: 16.30 óra: Ünnepi szentmise

Ábrahámhegy:
December 25. vasárnap: 8.30 óra: Ünnepi szentmise
Január 1. vasárnap: 8.30 óra: Ünnepi szentmise

Balatonrendes:
December 26. hétfő: 8.30 óra: Ünnepi szentmise

Kővágóörs:
December 24. szombat: 22.00 óra: Éjféli szentmise
December 25. vasárnap: 11.30 óra: Jézus születésének ünnepe
Január 1. vasárnap:
10.00 óra: Szűz Mária, Isten anyja (újév) a Béke Világnapja

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és áldott 
új esztendőt kívánok! István atya

Karácsonyi 
ünnepkör szentmiséi 

Ebben az évben utolsó zenés irodalmi kávéházi estünk témája
az advent és a karácsony volt.

Fodor József igazgató köszöntötte a megjelenteket, külön
köszönetét fejezte ki Udvardi Erzsébet művésznőnek, aki az est-
hez az általa elkészített meghívóval járult hozzá. Egyben köszön-
tötte az est előadóit és innét kívánt jobbulást Tóth Mariannak a
Himfy Irodalmi Kör vezetőjének, aki nemrégiben balesetet szen-
vedett, ezért nem tudott jelen lenni az esten. A továbbiakban
Földi István esperes, plébános előadása következett az ünnephez
kapcsolódó népszokásokról, hagyományokról.

Az adventi koszorú ősét 1839-ben egy német evangélikus lel-
kész készítette el, úgy, hogy egy felfüggesztett szekérkeréken 23
gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet
gyújtott meg karácsonyig. Ma az adventi koszorú általában fenyő-
ágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszíte-
nek. A gyertyák színe katolikus körökben egy rózsaszín kivételé-
vel lila, mert a katolikus hagyományok szerint az advent színe a
lila, a bűnbánat és a megtérés jelképe, a koszorú négy gyertyája
közül – a meggyújtás sorrendjében – az első, a második és a
negyedik lila, míg a harmadik, a közelgő ünnepet szimbolizálva:
rózsaszín. A negyedik színe a bűnbánat színe, a lila - az adventi
felkészülés során ugyanis ugyanúgy önmegtartóztatással, bűnbá-
nattal készülnek a keresztények a közelgő karácsonyra, mint hús-
vét előtt. A rózsaszín gyertya pedig a küszöbön álló ünnep fölött
érzett örömöt jelenti, az öröm színe a fehér, de ha ez lilával keve-
redik, akkor rózsaszín lesz belőle. A gyertyákat vasárnaponként
(vagy előző este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel töb-
bet.  A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a
növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad kará-
csonykor. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég
az utolsó vasárnapon. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat:
hit, remény, szeretet, öröm.

Földi István előadása után a Himfy Irodalmi Kör – Ali Éva,
Farkas Éva, Szántainé Ruzsa Mariann és Vízkelety Dóra – műso-
ra következett Zentai István kántor közreműködésével. Az est
hátralévő részében Németh Barnabás zenei összeállítását hallgat-
hatta az alkalmi kávéház szép számú vendége.     Deák Ferencné

Advent jegyében

A polgárőrség részéről kapcsolattartó személyek kijelölésé-
vel, - az önkormányzattal együttműködve -, karitatív tevé-
kenységet folytatunk a szociálisan rászoruló idős, egyedül
élő, vagy beteg emberek megsegítésére a napi életvitelben.

A program keretében december 6-án, a Badacsonyörsön
egyedül élő, özvegy, beteg, mozgásában korlátozott Barabás
Jenőnének a tűzifáját aprította fel és rakta tároló helyre a pol-
gárőr család Arany György és neje Margit asszony, valamint
lányuk Enikő. Köszönet érte.

Kérjük, a segítségre szorulók igényeiket az önkormányzat
(571-270), a szociális gondozók, vagy a Polgárőr Egyesület
Badacsonytomaj 06 (30)271-7552 útján jelezzék. Amit lehet,
és amiben tudunk segítünk. Mórocz István elnök

Polgárőr segítség

Mint minden évben, idén is megrendezésre került a Mikulás
napi bál a Tatay Sándor Általános Iskolában a Szülői
Munkaközösség szervezésében.

A szülők ötletes dekorációja, a nyolcadikosok szívet melen-
gető keringője, polgármester úr rövid, de jó hangulatra, táncra
biztató megnyitó beszéde, támogatóink tombola felajánlásai
eredményessé tették az estet. Bevételünk az idei évben sem lett
kevesebb. Ennek nagyon örülünk, mert így anyagilag is tudjuk
támogatni az iskolánkban tanuló gyerekeink tanórán kívüli
munkáját, sportolását, jutalmazását.

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik vala-
milyen formában hozzájárultak a bál sikeréhez.

Sall Csabáné SZM elnök

Mikulás - bál volt a
Tatayban

Fotó: Deák
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