
Badacsonyban tucatnyi borászat, két pálinkaház és
egy sajtgazdaság mutatkozott be a július 14-én
megkezdődött borhetek 16 napja alatt, emellett
sokszínű műsort biztosítottak a szervezők.

Az idei borhetek különlegessége, hogy új helyszí-
nen várja a látogatókat - mondta köszöntőjében
Krisztin N. László polgármester - a badacsonyi bo-
rászatok és vállalkozók összefogtak nagy örömünk-
re - és a Képviselő-testület támogatásával itt a
nagyparkban önállóan szervezték meg a borhete-
ket. Ez nagyon nagy teljesítmény, hiszen ezernyi új
ötlet, gondolat kerül megvalósításra, az önkormány-
zat számára pedig az a nagyon nagy eredmény,
hogy ez az összefogás egyáltalán létrejöhetett. A
korábbi években-évtizedekben az önkormányzat
kulturális intézménye, illetve megbízott vállalkozók
szervezték a Badacsonyi Borheteket több-kevesebb
sikerrel. Most régi vágyunk teljesült azzal, hogy a
helyi vállalkozói közösség megtalálta egymással a
hangot és nagyon bízom abban, hogy ez záloga lesz
annak, hogy a korábbi éveknél még sikeresebb
borheteket rendezhetünk e kellemes környezetben.
Az is öröm számunkra, hogy lassan ez a hely is ki-
csi lesz, hiszen 15 faházat számoltam össze, de még
többen szeretnének itt a jövőben megjelenni.
Köszönet a rendezésért Greznár Attilának és az ál-
tala képviselt vállalkozóknak, hogy a szervezést
kezdeményezték és vállalták. Kívánom, hogy ez a
rendezvény olyan jó szájízzel végződjön majd, hogy
ne is lehessen azon vitatkozni, ki rendezi az elkö-
vetkező 30 évben a Badacsonyi Borheteket.
Köszönet a kiállító borászoknak a részvételért,
eredményes, sikeres napokat kívánok, vendégeink-
nek pedig jó szórakozást, töltsék velünk azokat a

perceket, amelyeket a helyi vállalkozói közösség és
az önkormányzat tölt meg tartalommal.

Örömmel tettem eleget a fővédnöki felkérésnek,
hiszen negyedszázados hagyománya van e badacso-
nyi ünnepnek - mondta dr. Kovács Zoltán, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbí-
zottja. Azt gondolom, hogy akik eljöttek ide meg-
kóstolni az istenek nedűjét, azok nem csalatkoztak,
hiszen kiváló borokat lehet itt a borházakban kós-
tolni, kiegészítve sajttal és pálinkával. Nemcsak a
hely újszerű, úgy gondolom, hogy a fürdőkultúra,
borkultúra és a kulturális kínálat itt együtt van, így
minden adott a jó szórakozáshoz. A borheteket
ezennel megnyitom és azt kívánom, inkább az or-
runk legyen borvirágos, mint a torkunk vízköves.
Isten áldja a jó magyar bort és Önöket.

A nyitóünnepség hagyományainak megfelelően
Csanádi József, a Badacsonyi Hegyközség hegybíró-
ja és Szabó István, a Badacsony Hegyközség elnöke
ismertette a májusban 20. alkalommal megtartott
borversenyük részletes eredményeit, átadva a díja-
kat, okleveleket a nyertes gazdáknak. Az idén 47
termelő 230 borral nevezett a megmérettetésre,
ami egyébként előfeltétele volt a borhéten történő
szereplésnek. A mintákat öt rendkívül szigorú, ok-
leveles bírákból álló bizottság bírálta, melyeknek
munkájában a környék borvidékeinek szakemberei
mellett az ellenőrző hatóság is képviseltette magát.
Az egyetlen Champion díj mellett, egy nagyarany,
36 arany, 124 ezüst és 58 bronzérmes minősítést ér-
tek el a gazdák boraikkal. Közülük is legjobbak –
Kiss István, Borbély Családi pincészet, Sipos
Borház - a Badacsonyi Hegyközség különdíját is
megkapták. Ky
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A Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület há-
lás szívvel köszöni a Plébánia templom új orgoná-
jára adott támogatásokat.

Harmadik éve „hívogatjuk” neves művészek elő-
adásaira a nyitott szívű embereket. Sok szép prog-
ramra emlékezhetünk, s „maradandó” emlék a jó-
tékonyság nyomán összegyűlt 2.241.556 Ft, melyet
az erre a célra elkülönített bankszámlán őrzünk.

A Badacsonytomaji Önkormányzat 1.000.000 Ft-
os támogatását a képviselőtestület egyetértésével a
Ranolder kereszt kivilágítására használtuk fel.
Ehhez hozzájárult Badacsonytördemic Önkormány-
zata is 200.000 Ft-tal. Reményeink szerint szeptem-
ber 14-re, a Szent Kereszt felmagasztalás ünnepé-
re elkészül a kivilágítás. Ami egy embernek nem
sikerül, több embernek, egy közösségnek sikerül-
het. Az összefogás szép példáját éreztük és érez-
zük az új orgona érdekében.

Köszönjük szépen!

Sikeres koncertÚj helyszínen a Borhetek
Bor és kultúra - minden adott volt a jó szórakozáshoz

A Szegedy Róza Irodalmi és Bormúzeumban meg-
nyitották dr. Konthur Bertalan érem és plakett
portréinak kiállítását augusztus 11-én, Badacsonyi
alkotók és az irodalom nagyjai bronzba öntve címmel.

Az erdélyi származású orvos-művész munkássá-
gát Szakolczay Lajos József Attila díjas író méltat-
ta. Fellépett a Himfy Irodalmi Kör Tóth Mariann,
Szántainé Ruzsa Mariann, Ali Éva és Vízkelety
Dóra szereplésével, akik a plaketteken megjelení-
tett badacsonyi alkotók verseiből összeállított mű-
sorral lepték meg a megjelent vendégeket. Számos
ismert művész megtisztelte jelenlétével a tárlatnyi-
tó ünnepséget, amely rövid időn belül már második
alkalommal jelzi, hogy Szegedy Róza szellemi örö-
kösei nemhiába fáradoznak a hely kultúrájának
megőrzésén. Ky

Kiállítás megnyitó

Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadó-
művész, Papp János színművész és Pitti Katalin Liszt
Ferenc-díjas operaénekes, Érdemes művész adott kon-
certet az orgonáért július 14-én
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K Ö Z É R D E K Ű
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u.14.)
H: 8.00-12.00-ig, 12.30-15.30 óráig; Sz: 8.00-12.00-ig,
12.30-15.30-ig; P: 8.00-12.00-ig (K., Cs. zárt nap).
Telefon: 87/571-270, fax: 87/471-289
Fogadóórák:
(előzetes bejelentkezés a 87/571-270-es számon)
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.
Badacsonytomaj VN Kft. 87/571-048, Fax: 87/571-057
e-mail: uzemeltetes@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu
Fogadó óra: H, Sz, P. 8.00-14.00 
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87-571-115, +36-30-852-9717
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu  
Web: www.badacsonyiprogramok.hu
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartása programfüggő. 
Városi Könyvtár: K, Sze: 10.00-15.00, P: 10.00-13.00,
ebédszünet: 12.30-13.00, 87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény - Tájház
Nyitva: 04. 28-09. 15-ig; Sze.-Cs. 14.00-18.00, 
P-Szo.-v. 10.00-14.00 (H.-K. zárva)
Egry József Emlékmúzeum
Nyitva: 04. 28-06. 30-ig 10.00-18.00-ig,
(H-K zárva); 07. 01.-08. 20-ig10.00-18.00-ig, (H. zárva); 
08. 21-09. 15-ig 10.00-18.00 óráig, (H-K zárva).
Orvosi rendelők (B.tomaj, Kert u. 32.)
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: 87/471-123 
Rendel: H, Sz., Cs., P.: 8.00-12.00-ig; K.: 14.00-16.00-ig.
Sürgős esetben hétköznap 8.00-16.00-ig hívható: +36-
30/9019-869. Hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-
ig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.: 87/411-070
Fogszakorvos: dr. Szörtsey Zoltán
Bejelentkezés, időpont egyeztetés: 87/471-689. Rendel:
H., Sz.: 12-18 óráig; K, Cs, P: 8-13-ig. Hétvégi ügyelet:
Veszprém szakrendelő (Halle u.5/D.)
Gyermekorvosi rendelés-tanácsadás: 
dr. Sellyei Ferenc
tel.: 87/471-282. Rendel: H., Sz., P: 8-12-ig, K., Cs.: 13-
16-ig, központi ügyelet Tapolca Kórház 87/411-655
Védőnői szolgálat: (Badacsonytomaj, Kert u. 18.)
Védőnő: Hajdu Veronika, 87/471-698; +36-30/553-
0069. Várandós és nővédelmi tanácsadás: Cs. 8-12-ig
Csecsemő, kisgyermek és ifjúsági tanácsadás: Cs 10-12-ig
Óvoda-egészségügyi fogadóóra: Cs 10-12-ig
Iskola eg.ügyi fogadóóra: minden hó első szer. 10-12-ig
A tanácsadások és fogadóórák a Védőnői Tanácsadó-
ban zajlanak. Elérhetőség: hajduveronika@gmail.com
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sze. 11.00-12.00-ig 
Családgondozó: Horváth Tibor, (+36 304 262 107)
Gyermekgondozó: Jámbor Szilvia, (+36-30/378-1567)
Gyermekjóléti fogadóóra: Sze. 11.30-12.00-ig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) 87/471-012 
H-Sz-P: 7.30-11.10-ig,12.50-17.00-ig
K-Cs: 7.30-12.00-ig,12.30-17.00-ig
Szo: 8-10 óráig, (ügyelet Tapolcán)
Hatósági állatorvos: (Tapolca, Batsányi u. 44.)
dr. Vecsera Ervin 87/321-772, +36-30/9736-419
H-P-ig 6.30-19.00, Szo. 8.00-10.00-ig
Tűzoltóság: Fő utca 58., 87/471-539
Rendőrség: (Tapolca) 87/412-322
Pintér György körzeti megbízott: +36-30/5710-944
Polgárőrség: Arany György +36-30/2717-552
Kábeltelevízió hibabejelentés: 
ElektroV szervíz: 87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14.
Tel/fax: 87/531-013
Nyitva minden nap augusztus 20-ig: 9.00-19.00
Augusztus 21-től minden nap: 9.00-17.00
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Hirdetés
Eladó 1 db alig használt ORSI CUT 030 típusú

gémes szárzúzó 0,8m munkaszélességgel irányár:
900 000 Ft, valamint 1 db ORSI WHO típusú szár-
zúzó első hidraulikás 1,2 m munkaszélességű, irá-
nyár: 400 000 Ft. Érdeklődni: Badacsonytomaj VN
Kft. irodájában vagy hétköznap 15 óráig a 87/571-
048-as telefonszámon.

Badacsonytomaj VN Kft.

Felhívások!
Parlagfű elleni védekezés
Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Az élelmiszerlánc-

ról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. XLVI. tör-
vény 17. § (4) bekezdése értelmében az ingatlantu-
lajdonos (földhasználó) köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójá-
nak kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.

A hivatkozott törvény 50. § (4) - a értelmében
közérdekű védekezést kell elrendelni, ha az ingat-
lantulajdonos (földhasználó) a parlagfű elleni
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A
közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság,
valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó
feladata végrehajtásának keretei között az érintett
területre beléphet, ott a szükséges cselekményt a
lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó
személyek akarata ellenére is elvégezheti! A
védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a
törvény 60. §-ában foglaltak szerint növényvédelmi
bírságot kell kiszabni. A növényvédelmi bírság
legkisebb összege tizenötezer forint, legmagasabb
összege tizenötmillió forint, amit meg nem fizetés
esetén az APEH hajt be közadók módjára. A véde-
kezési kötelezettség elmulasztása esetén külterületi
ingatlanok esetében a Veszprém Megyei Mezőgaz-
dasági Szakigazgatási Szolgálat, belterületi ingat-
lanok esetében pedig Badacsonytomaj Város Jegy-
zője jár el. Ezúton is felhívom a T. Ingatlantulaj-
donosok figyelmét, hogy településünk lakosságának
egészsége érdekében is tegyenek eleget a törvény-
ben meghatározott védekezési kötelezettségüknek.

Füst- és zajmentes környezetért
A környezetvédelemről és a környezetvédelmi a-

lapról szóló Badacsonytomaj Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 30/2004. (IX.30.) számú ren-
deletének szabályairól az alábbiakban tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot és az ingatlantulajdonosokat: 

7. § (2) A mezőgazdasági termelés során kelet-
kező növényi hulladék elégetésére a külön jogsza-
bályban meghatározott feltételek alapján van
lehetőség. Május 1. és szeptember 1. között az
égetés TILOS! Égetni csak október 1-je és április
30-a között, megfelelően kialakított helyen, va-
gyon- és személyi biztonságot nem veszélyeztető
módon 8.00 - 18.00 óra között szabad.

(3) Az égetésre szánt hulladék kommunális, ipari
eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve
ezek maradékai), valamint veszélyes hulladékot
nem tartalmazhat. 

Kérjük, hogy a rendelet előírásait maradéktala-
nul szíveskedjenek betartani! A hatályos rendelet
teljes terjedelmében a www.badacsonytomaj.hu
oldalon elérhető. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Sikkasztás megalapozott gyanúja miatt folytat nyo-
mozást a Tapolcai Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya egy Sümegen élő, asztalosmunkákkal fog-
lalkozó középkorú férfi ellen, aki több személytől
is anyagköltség címén előleget vett fel, azonban a
megrendelt munkát a megadott határidőig nem vé-
gezte el, illetve az átvett előleget sem fizette vissza. 

Kérjük mindazok jelentkezését, akiket a gyanúsí-
tott az előbb ismertetett módon becsapott és ezzel
kárt okozott nekik.  Jelentkezhetnek személyesen
vagy telefonon, a Tapolcai Rendőrkapitányság (87)
412-322-es telefonszámán, valamint hívhatják a 107-
es és 112-es ingyenes segélyhívó számok valamelyikét.

Sértetteket keresnek

Pályázati felhívás!
Könyvtáros munkakör betöltésére

Pályázati felhívás a "Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kultu-
rális Intézménye pályázatot hirdet könyvtáros mun-
kakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Hatá-
rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony – (3 hó-
nap próbaidővel).

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8258

Badacsonytomaj, Fő u. 29., Városi Könyvtár
A munkakörbe tartozó feladatok: olvasószolgá-

lat, feldolgozás, tájékoztatás, könyvtári adminiszt-
ráció, információ-szolgáltatás, adatbázisok műkö-
déséhez kapcsolódó egyes részfeladatok ellátása,
valamint a település kulturális életébe való bekap-
csolódás.

Pályázati feltételek: - Főiskolai végzettség,
könyvtáros vagy könyvtáros-informatikus szakon,
illetve pedagógus + könyvtáros végzettség, -
Internetes alkalmazások gyakorlati szintű ismerete
- MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlati szintű
ismerete, - Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • pedagó-
giai végzettség, • idegen nyelv ismerete, nyelvvizsga.

Illetmény és juttatások: • Az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Elvárt kompetenciák: irodalomismeret, jó kom-
munikációs képesség, közösségi beállítódás, kap-
csolatteremtő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások: • az iskolai végzettséget-, képesítést igazoló
okiratok másolatai, • szakmai önéletrajz, motiváci-
ós levél, • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálá-

sát követően  2012. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szep-

tember 14.
A pályázatok benyújtásának módja: - Postai

úton a pályázatnak a Badacsonytomaj Város Ön-
kormányzat Kulturális Intézménye (8258 Bada-
csonytomaj, Római u. 69.) címre történő megkül-
désével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint
a munkakör megnevezését: könyvtáros.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szep-
tember 21. A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: - Badacsony újság júliusi száma; -
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézménye  honlapja (2012. július 02.)  

www.badacsonyiprogramok.hu
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az intéz-

mény igazgatójánál, személyesen a városházán, il-
letve az alábbi telefonszámon lehet: 06-87/571-115
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Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének, a Badacsonytomaj Vá-
ros Nemzeti vagyonáról és a vagyonhaszno-
sítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) szá-
mú rendelete, valamint a 75/2012. (IV.12.)
számú határozata alapján pályázatot hirdet
a tulajdonát képező „régi Városháza” hasz-
nosítására.
Az ingatlan Badacsonytomaj központjában,

a 106/2 hrsz-ú 931 m2 és a 107 hrsz-ú 1271
m2 területeken helyezkedik el. A 107 hrsz-ú
ingatlanon található a régi Polgár-mesteri hi-
vatal épülete, mely két részből áll. A régebbi
szárny alagsor és földszint kialakítású, ma-
gastetős épület palafedéssel, melyhez egy la-
postetős, szintén kétszintes irodaépületet
toldottak. Víz, villany, csatorna, gáz közmű-
vekkel ellátott.
Az épület hasznos alapterülete: 397 m2
Az erre a területre vonatkozó HÉSZ sze-

rint Vt-k övezeti besorolású, azaz település-
központ vegyes terület.
A Vt-k építési övezetek beépítése során

alkalmazandó előírásokat az alábbiakban
foglaltak szerint kell alkalmazni:
A maximális beépítettség mértéke 50 %,

maximális építmény magasság 6,0 m.
A jelenlegi beépítettség mértéke:
106/2 hrsz: 0%, 107 hrsz: 25%
További információ a Helyi Építési

Szabályzatra és az övezetre vonatkozóan a
http://www.badacsonytomaj.hu honlapon ol-
vasható, illetve Badacsonytomaj Város
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és
Építéshatósági Osztályán beszerezhető.
A pályázat részét kell, hogy képezze, az

éves bérleti díj meghatározása, a bérleti
(hasznosítási) jogviszony tartalma határozott
maximum ……. év időtartam, valamint az
esetleges vételi szándék. (utóbbi külön eljá-
rást von maga után)
Pályázaton részt vehet minden természe-

tes és jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság, aki az
előírt határidőben a kiírási feltételeknek
megfelelő érvényes pályázatot nyújtott be.
A pályázó a pályázat benyújtási határidejé-

nek letelte előtt az ingatlant bármikor megte-
kintheti, vagy arról információt kérhet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó nevét, cégnevét
a pályázó címét, székhelyét,
a pályázó adószámát,
az eljáró képviselő nevét,
az ingatlanokra vonatkozó fejlesztési kon-

cepciót,
igazolást a pályázati letét befizetéséről, a

pályázati tárgyalás napjáig (csekkszel-
vénnyel, vagy pénztárbizonylattal),
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pá-

lyázat feltételeit elfogadja,
igazolást arról, hogy a gazdasági társaság

és egyéni vállalkozó pályázónak a NAV, vala-
mint a helyi önkormányzattal szemben nincs
tartozása.
A pályázathoz csatolni kell legkésőbb a

pályázati tárgyalás napjáig:
- a Társasági Szerződés (Alapító Okirat)

hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
illetve a vállalkozói igazolvány másolatát,
- NAV, illetve a vállalkozás székhelye sze-

rinti jegyző, továbbá  30 napnál nem régeb-
bi igazolását arra vonatkozóan, hogy a pá-
lyázónak adó és járuléktartozása nem áll
fenn (ezen feltételek értelemszerűen a már
működő gazdasági társaságokra és egyéni
vállalkozókra vonatkoznak),
- Badacsonytomaj Jegyzőjének igazolása,

hogy az Önkormányzattal szemben tartozása nincs. 

A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki
a pályázati feltételeknek megfelel, és akit a
pályázati tárgyaláson az erre összehívott
Bizottság összességében a legelőnyösebb pá-
lyázónak ítél. 
A pályázaton résztvevőknek pályázati leté-

tet kell fizetni. A pályázati letét (bánatpénz)
összege az ingatlanok nettó könyv szerinti
értékének 1 %-a, azaz 372.000 Ft.
A pályázati letétet csekken vagy átutalás-

sal legkésőbb a tárgyalás napjáig kell az Ön-
kormányzat egyszámlájára letétbe helyezni
és legkésőbb a pályázati tárgyalás előtt az
igazoló szelvényt be kell mutatni. 
A pályázat nyertese által befizetett letét a

hasznosítási díj részeként elszámolásra kerül.
A nyertes pályázóval a pályázati tárgyalás

napját követő 15 napon belül szerződést kötünk.
Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 na-

pon belül nem köti meg, ajánlatát visszavon-
ja, az általa befizetett pályázati letétet elve-
szíti. Ha a pályázat nyertese a meghatáro-
zott feltételeket a neki felróható okokból
nem teljesítette, a pályázati tárgyaláson
részt vett második legelőnyösebb ajánlatot
tevő pályázó jogosult szerződést kötni, felté-
ve, hogy erre irányuló szándékát a pályázati
tárgyaláson bejelentette. 
A pályázati tárgyaláson eredményt el nem

érő pályázók részére a pályázati letét a tár-
gyalást követő 3 banki napon belül visszafi-
zetésre 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 tarta-

lommal, zárt borítékban kell beküldeni, illet-
ve a Polgármesteri Hivatalban a Vagyongaz-
dálkodási és Építéshatósági Osztályon lead-
ni. A borítékra fel kell tüntetni, hogy „Régi
Városháza hasznosítási pályázata”.
A pályázatnak az önkormányzathoz törté-

nő beérkezési határideje: 2012. szeptember
30.  Pályázat bontása: 2012. október 01.
A pályázati tárgyalás időpontja: 2012. ok-

tóber 11. 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 időpontban és helyen a tárgyalásra
jelenjenek meg. A tárgyaláson a pályázó
személyesen, vagy írásos meghatalmazottja
útján vehet részt. 
További információ a Polgármesteri Hiva-

tal Badacsonytomaj, Fő u. 14, Vagyongazdál-
kodási és Építéshatósági Osztályon, Telefon:
+36-87/571-274. A pályázat kiírója fenntartja
a jogot arra, hogy a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa.

Krisztin N. László polgármester

Pályázati felhívás
A „régi Városháza” hasznosítására

Szakmai beszámoló
Szakmai beszámoló a ”Referencia-intézmény fel-
tételrendszerének kialakítása a badacsonytomaji
Pipitér óvodában” c. pályázatban TÁMOP-3.1.7-
11/2-2011-0287 Beszámolási időszak: 2012. jan. 2-
2012. júl. 25.

A téli hónapokban tájékozódtunk a pályázattal
kapcsolatos tudnivalókról, információkat gyűjtöt-
tünk a képzéseket illetően. Interneten figyeltük,
hogy intézményünket érintően kapunk-e valamilyen
információt a pályázattal kapcsolatban. A kollégá-
kat tájékoztattuk a feladatokról, megbeszéltük ki
mit vállal, ki milyen továbbképzésen vesz majd
részt. Elosztottuk a team-ek feladatait, tájékoztat-
tuk a munkatársakat a várható eseményekről. Szü-
lői értekezleten az óvodavezető informálta a szülő-
ket a nevelésnélküli munkanapok igénybevételéről,
annak az óvoda nyitvatartását érintő hatásáról. Elké-
szítettük a szükséges okiratmódosításokat, önálló
bankszámlát nyitottunk. Az óvodavezető elkészítette
a megbízási szerződéseket az érintett kollégákkal.

Az eltelt időszakban az alábbi képzéseken vet-
tünk részt: Szervezetfejlesztés, PROFESSZIÓ  a
projekt- és változásmenedzsmentben akkreditált
pedagógus-továbbképzési program – 1 fő.

Ideje, helye: 2012. ápr. 16, 17, 18. Zamárdi
A továbbképzés a projektvezetőket segítette a

projekt menedzselésében, a változás kezelésében,
részletesen bemutatta a TÁMOP-3.1.7 projekt meg-
valósításával kapcsolatos vezetői feladatokat, és in-
formációkat nyújtott a projektmenedzsment részére is.

A referencia-intézményi működéshez szükséges
szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési
feltételrendszer kialakítása akkreditált pedagógus-
továbbképzés – 1 fő. Ideje, helye: 2012. máj. 23-24.
Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola
Badacsonytomaj. A továbbképzés során a vezetők meg-
ismerték a referencia intézmény működtetésének
feltételrendszerét, informálódtak a szervezeti, okta-
tásszervezési, szolgáltatás-szervezési feladatokat illetően.

PR tevékenység az oktatási intézményekben akk-
reditált pedagógus-továbbképzés- 2 fő. Ideje, helye:
2012. máj. 31- jún. 1. Tatay Sándor Közös Fenntar-
tású Általános Iskola Badacsonytomaj

A képzés során a résztvevő pedagógusok tájékoz-
tatást kaptak a projekt, és a referencia –intézmény
működésével kapcsolatos PR feladatokról, megis-
merték az ezzel kapcsolatos módszereket, elsajátí-
tották a munka elvégzéséhez szükséges ismereteket.

Hálózati együttműködések és kapcsolatok, intéz-
ményközi, horizontális tanulás megszervezése, se-
gítése. Akkreditált pedagógus- továbbképzés- 2fő.
Ideje, helye: 2012. jún. 7-8. Tatay Sándor Kö-zös
Fenntartású Általános Iskola Badacsonytomaj

A képzés során a kollégák bepillantást nyertek a
külhoni referencia-intézmények működetésével
kapcsolatos folyamatokba, információkat kaptak a
horizontális tanulás szervezésével, együttműködési-
kapcsolatrendszeri feladatokról.

TEHETSÉG kibontakoztatásának lehetőségei
drámapedagógia módszerekkel, kooperatív struk-
túrák és projektoktatás alkalmazásával.

Akkreditált pedagógus-továbbképzési program 6
fő /egész nevelőtestület/ ideje, helye: 2012. jún. 21-22-
23. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda Badacsonytomaj Nevelőtestületünk tagjai elsa-
játították a drámapedagógiai- kooperatív tanulásszer-
vezés módszereit, megismerték a projektoktatás al-
kalmazásának lehetőségeit óvodás gyermekek köré-
ben, különös tekintettel a tehetség kibontakoztatására.

Felkészítés a mentorálás mesterségére.
Akkreditált pedagógus-továbbképzési program 5

fő. Ideje, helye: 2012. jún. 25-26-27. Tatay Sándor
Közös Fenntartású Általános Iskola Badacsonyto-
maj. A program folyamán a résztvevő pedagógusok
elsajátították a referencia- intézménnyel kapcsolatos
mentorálási ismereteket, információkat kaptak az
ezzel kapcsolatos tevékenységről, gyakorolhatták a
megszerzett ismereteket, így rögzítve az elsajátított tudást.

A képzéseket követő időszakban folyamatosan
végeztük a pályázattal kapcsolatos aktuális teendő-
ket, mint pl. eszközmódosítási kérelem beadása, hi-
ánypótlás költségmódosításra, stb.

Farkas Éva projektmenedzser

Fotó: Kalmár
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Mint minden évben, idén is megrendezésre került
az angol tábor, Eszti – és Melinda néni vezetésével. 

Idén Enying mellé, a kabókapusztai lovas tanyá-
ra látogattunk el július 3-án. Az ottani táborvezető
– Péter bácsi – nagyon kedves volt velünk, mikor
odaértünk üdvözölt, megmutatta a tanya minden
részét, és elmondta a tudnivalókat. Első nap még
nem is sejtettük, hogy milyen izgalmas táborban
lesz részünk. Péter bácsi mindent előre megszerve-
zett, és mikor elárult pár dolgot, már akkor izga-
tottak lettünk, hiszen megtudtuk, hogy lesz paint-
ball, íjászkodunk, lemegyünk az egyik tóra, ahol ví-
zibicklizni, motorcsónakozni, kajakozni és jetskizni
fogunk. Elárulta, hogy esténként lehetőségünk van
lovaglásra, naponta használhatjuk a medencét és a
sportpályát, és, hogy kincskeresés és korongozás is
lesz, szóval nem lesz időnk unatkozni. Természete-
sen minden nap jutott időnk angolozni is Eszti né-
nivel, ami szintén jó hangulatban telt. Az utolsó éj-
szaka -július 6- egy záró bulival búcsúztunk el a
helytől és Péter bácsitól. Július 7-én, délben értünk
haza. Nagyon jól éreztünk magunkat ebben az öt
napban, és reméljük, hogy jövőre is ilyen jó lesz. 

Babcsán Vanessza, Urbán Brigitta

Angol és 
szabadidős tábor

Szép hagyomány Badacsonyban a Szent Donát ká-
polnához kapcsoló búcsú. Az ötlet, hogy a szent-
mise után összejövetelt tartsunk, Bogi néni nevé-
hez kötődik. Már megint egy ok, hogy megemlé-
kezzünk róla, hogy gondoljunk rá, hogy ne felejt-
sük el őt.

Augusztus 4-én minden a hagyományok szerint
alakult, hagyományos volt a hőség, (30 C felett), a
létszám, a jókedv, az előadók. Most is szentmisével
kezdődött a program, kezünket összetéve az ég felé
fordultunk, áldást kértünk munkánkra, szőlleinkre,
termésünkre, egymásra, önmagunkra. Majd meg-
hallgattuk Bertényi Iván professzor előadását: Az
Anjou királyok és az egyház címmel. Az ELTE nyu-
galmazott tanszékvezető egyetemi tanára (ismerve a
szellemi befogadóképesség nyári alacsony szintjét)
a száraz tények és adatok helyett inkább az érde-
kességekre hívta fel a figyelmet. Humorra is bőven
talált okot, ez is biztosította a jó hangulatú előadást.

Két „Kolping unoka” Lakosi Krisztina és Lakosi
Lívia a magyarsághoz, a magyarságról szóló verse-
ket adott elő. Petőfi Sándor Magyar vagyok, és
Wass Albert A Magyar Nemzet hét parancsolata cí-
mű írásaik ma is nagyon aktuálisak.

Végül az Erkel kamarakórus bájolta el a hallga-
tóságot énekeivel, a Bárdos kórusművekkel.

Ezután mindenki szót kapott, és lehetőség volt
beszélgetni az összes fontos témáról, az olimpiától
kezdve a Balaton vízszintjéig. Már öreg este volt,
mikor becsuktuk magunk után a kápolna kapuját.
Az érzés ott volt mindannyiunk szívében, hogy jó
volt együtt lenni, ezt a hagyományt tényleg folytat-
ni kell.  Köszönjük Bogi néni!

Donát napi búcsú

Július közepén ismét elfoglalta a Szent Imre
Házat a fejlesztő táborosok kis csapata. A lelkes
"honfoglalást" megelőzően a szülőkkel karöltve ki-
takarítottuk átmeneti otthonunkat, és telepakol-
tuk a hűtőszekrényt.

A napok viharos gyorsasággal teltek. Délelőttön-
ként személyes ajándéktárgyak készültek a finom-
motorikai fejlesztés jegyében, délutánonként pedig
szövegértés, helyesírás, memóriafejlesztés zajlott
játékos formában. A tanulás mellett, szabadidőnk-
ben meglátogattuk a Guinness-rekordra pályázó
ábrahámhegyi gyűszűkiállítást, kirándultunk a
Badacsony tetején ékeskedő Kisfaludy kilátóhoz,
strandoltunk, beszélgettünk, játszottunk. Utolsó es-
te pedig szokás szerint a táborhelyen, együtt haj-
totta álomra a fejét a kis társaság.

Köszönöm a gyerekek és szüleik nevében is
Földi István atyának, hogy ismét térítésmentesen
rendelkezésünkre bocsátotta a gyönyörű épületet,
valamint a Muskátli vendéglőnek az ízletes ebéde-
ket, a kedves kiszolgálást és a rendkívül kedvezmé-
nyes elszámolást!

Ezek nélkül a segítségek nélkül nem tudnám a
tábort évről- évre ilyen kedvező áron lebonyolítani.

Bolfné Tóth Melinda szervező tanár

Fejlesztő tábor

2012. július 13-án nyári zenés kávéházi estre várta
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézménye a zene iránt érdeklődőket az Egry
József Művelődési Házba.

Nagy örömünkre az alkalmi kávéház ismét meg-
telt vendégekkel, akiket Fodor József az intézmény
igazgatója köszöntött. 

Az est első felében a zenei vetélkedő IV. forduló-
jára került sor. Németh Barnabás zenei szerkesztő
örömét fejezte ki, hogy a három fordulósra terve-
zett zenei vetélkedő negyedik fordulójára kerül sor
a mai este. Az elhangzott 20 zeneszám az örökzöld
melódiákat idézte fel. Az ismerős, fülbemászó dal-
lamok mégis egy kis fejtörést okoztak néha, ki is
lehet a zeneszerző és mi is a dal címe? 

Míg a zsűri Németh Barnabás vezetésével értékelte a
kitöltött űrlapokat, addig Salamon Ferenc gitáron és
Fodor József szaxofonon szórakoztatta a közönséget. 

A játékban részt vevők nagy izgalommal várták
az eredményhirdetést. Nem kis meglepetést oko-
zott, hogy két csapat is elérte a maximális 20 pon-
tot. Az első helyezett 4-es asztal csapata – Deres
Mária és Medvei Ferenc – teljesen hibátlan vála-
szokat adott. Tőlük alig hajszálnyira a 10-es asztal
csapata a Badacsony-Örsiek lettek a másodikak,
míg 19 ponttal a 6-os asztalnál helyet foglaló
T.E.T.T. Fórum lett a harmadik helyezett. A zenei
vetélkedő értékelése és a díjak átadása után kötet-
len beszélgetéssel, teázással, borozgatással folyta-
tódott az este, mialatt a kiváló gitáros „Odzsi” és a
nagyszerű szaxofonos „Fodi” folytatta az igazi ká-
véházi hangulatot idéző és teremtő élőzene bemu-
tatóját szintén örökzöld melódiákkal.         Deákné

Zentai Nóra a Tatay Sándor Is-
kola 4. osztályát fejezte be az el-
múlt tanévben.

A sport és ezen belül a kézi-
labda életének részévé vált. Az
elmúlt egy évben ő is remek tel-
jesítményt nyújtott, bár a korosz-
tályos bontás miatt kevesebb ver-
senyen vehetett részt. Tagja volt
a Mikulás-kupán ezüstérmet és a
Tatay-kupán aranyérmet nyert
csapatnak. Ezen a két tornán ő
lett a gólkirály, ami a sportághoz
való kvalitását jelzi. 

Kézilabdás nevelőedzője Tapolcai Gábor: a csa-
pat esze! Rendkívüli érzéke van a játékhoz és re-
mekül bánik a labdával, amelyet kiválóan osztogat
csapattársainak. A súlypont emelkedése félelmete-
sen jó, és a játékában benne van a kiszámíthatat-
lan megoldási lehetőség, ami igazán megmutatja a
játékintelligenciáját. A játékában (passzok, lövések)
kiemelkedő tudatosság és a pontosság, ha úgy dönt
kézilabdázó lesz fényes jövő előtt állhat.

- Nóra mennyire fontos számodra a sport, van-e
köztük kedvenced?

Kedvencem természetesen a kézilabda, hiszen
ezt a sportot űzöm. Ha éppen nem edzésen vagyok,
akkor szívesen túrázok, kirándulok a szabadidőm-
ben. Szeretek még kerékpározni és télen korcso-
lyázni is. Ezen kívül örömmel nézek a tv-ben lovas-
sportokat.

- Miért a kézilabdát szereted a legjobban?
Szerintem a kézilabdában tudom a legjobb telje-

sítményt nyújtani. Sikerélményt ad a játék, a sok
gól amit lőhetek, de igyekszem mindig önzetlenül

játszani, hogy a csapattársaim is
érvényesülhessenek, hiszen ez
csapatmunka. Együtt örülni a
győzelemnek, csodálatos dolog!

- Ha felnőttél, a kézilabdát vá-
lasztod?

Még nem döntöttem el, hogy
mit szeretnék csinálni felnőtt-
ként, de biztos, hogy fontos sze-
repet fog betölteni az életemben
a kézilabda. Ezen még ráérek
gondolkodni később, hiszen ez
még az eredményeimtől is függ.

Nóra a tanulásban is megállja
helyét, kedvenc tantárgyai a matematika és a kör-
nyezetismeret. Szereti az éjszakai túrákat, ahol
mindig ő mutatja az utat, de félelem nélkül közelít
mindenfajta állathoz, még a kígyókkal is eljátszik.
Megszerette és eredményesen űzi a horgászatot is,
ami – rajta keresztül mára már családi programmá
nőtte ki magát. Ky

Örökzöld melódiákKöztünk élnek – tehetségesek

Zentai Nóra

Fotó: Kalmár
Fotó: Deák

Fotó: Tapolcai

Fotó: Iskola

Fotó: Bolfné



A 2012. esztendőben a június 23-24-i hétvégén
rendezte meg az MSZSZ OB V. fordulóját a
Badacsonytomaji Szörfklub és a Magyar Szörf
Szövetség együttes erővel a legszebb tanúhegyünk
lába előtt.

Idén a tavalyinál gyengébb szél fújt, de ennek el-
lenére ragyogó napsütésben és 2-3 Beaufortos
szélben az összes tervezett és maximálisan lehetsé-
ges futam megrendezésre került a formula kivéte-
lével mindegyik osztályban. Vasárnap az időjárás
tekintetében kevesebb szerencsével jártunk- feno-
menális és hamisíthatatlan nyári kánikulában egy
futamot sem tudtunk megrendezni-, ellenben a le-
mezlovasok teljesítménye drasztikusan feljavult. A
Sika Vulkán Kupára 26 versenyző nevezett a ver-
seny után pedig elkönyvelhettük, hogy:

1. a változatosság gyönyörködtet –szombaton sze-
rencsénk volt, vasárnap ellenben nagyszerűen lehe-
tett napozni

2. Gádorfalvi nélkül nincsen Vulkán Kupa,
Lucának külön gratulálunk!

3. hogy idén is a kijelölt pálya közel volt a stran-
dolókhoz, ami jó hatással volt a versenyt követőkre
- Feakyd, Longman, Flagello és Lay-osh könnyed
zenéjével együtt.

Ezek után az eredmények: Vulkán Kupa 2012
eredményei.

Köszönetünket fejezzük ki, hogy a 2012. évi Sika
Vulkán Kupa sikeres rendezéshez különösen hozzá-
járultak: Gulyás Gergely védnök, Sika, Badacsony-
tomaj Város Önkormányzata, Szeremley Pincészet,
Filmpositive, Víztec, FHB, Badacsonytomaji Szörf-
klub, Magyar Szörf Akadémia, Magyar Szörf Szö-
vetség, BIC Windsurfing, windsurfing.hu, Share-
Point, RealCom, Sárossi Fogászat, badacsony.hu,
Accounting-Solutions Kft., Ginkgo Park, surfoma-
nia.hu, Jó szelet!     Utassy Lodi, Kruchina Károly
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A badacsonytomaji székhelyű Balatonfelvidéki
Szín Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
neve 2012. szeptember 1-től Szín-Vonal Alapfokú
Művészeti Iskola lett a jogszabályi változások, il-
letve a telephelybővülések miatt.

A kiváló munkának köszönhetően egyre több te-
lepülés igényli, hogy az intézmény művészeti neve-
lést folytasson tanulói körében. Az idei évtől Zircen
és Lókúton is biztosítjuk a képző- és iparművészeti,
illetve táncművészeti oktatást.

A nyári szünet eredményesen telt tanulóink szá-
mára. Sikeresen szerveztük meg az országos bútor,
ruha és öltözék-kiegészítő versenyt, elkészültek a
badacsonyi strand falfreskói. A nyár folyamán a
rajztanárok világlapja a „Gifted Education
International” közölt egy terjedelmes, tanulómun-
kákkal illusztrált tanulmányt művészeti iskolánkról
az alábbi címmel „The talent managing work of
the Balatonfelvidéki Szín-Vonal Primary Art
School”, mely a világ minden országába eljutott. 

A 2012/2013-as tanévben az ágazati miniszter
grafika, kerámia és tűzzománc készítésben hirde-
tett meg országos tanulmányi versenyt, amelyekben
a hagyományokhoz híven szeretnénk ismét a leg-
több dobogós helyet megszerezni. Ebben a tanév-
ben tehát elsődlegesen erre a három közkedvelt
művészeti ágra, illetve emellett a festés és a tárgy-
készítés legváltozatosabb módjaira készítjük fel ta-
nítványainkat.  

Az idei - immár nyolcadik - tanévünk nagyon
eredményesen kezdődik. A Dr. Navrasics Tibor mi-
niszter, Roman Kowalszki lengyel nagykövet és
Lasztovicza Jenő elnök védnökségével a Magyar -
Lengyel Együttműködés jegyében meghirdetett
nemzetközi gyermek és ifjúsági képzőművészeti
pályázaton a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöki
Hivatal értesítése alapján húsz tanulónk kerül díja-
zásra szeptemberben. A hivatal külön megköszönte,
hogy az intézmény ilyen eredményesen készíti fel
diákjait a különböző nemzetközi és országos meg-
mérettetésekre.

Baranyai Zoltánné

Szín-Vonal Hírek
Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfej-
lesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt. 

A törvény, amely 2012. augusztus 1-től lépett ha-
tályba kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és
az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője szá-
mára az újonnan létrejövő Agrárkamarában, amely
a kamarai választásokat követően jön létre, így
minden olyan természetes személy és gazdálkodó
szervezet, aki a törvény meghatározása szerint ag-
rárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté vá-
lik az agrárkamarai tagságra. A törvény előírja,
hogy az agrárkamarai tagságra kötelezett szemé-
lyek a tagnyilvántartás összeállítása és működteté-
se érdekében a törvény hatálybalépését követő 60
napon belül kötelesek az agrárkamarai tagnyilván-
tartásba bejelentkezni és 5000 Ft összegű kamarai
hozzájárulást fizetni.  A regisztráció határideje
2012. szeptember 30., amelyet a Magyar Agrárka-
mara honlapján (www.agrarkamara.hu) található
online regisztrációs felületen lehet elvégezni. 

A törvény szerint nem keletkezik agrárkamarai
tagság, ha az érintett személy vagy szervezet tagja
a Magyar Állatorvosi Kamarának, a Magyar Nö-
vényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának, a
Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati szak-
mai szervezetnek vagy valamelyik hegyközségnek,
de csak abban az esetben, ha e tagságával össze-
függő tevékenységen kívül más agrárgazdasági te-
vékenységet nem folytat.  Aki ebbe a körbe tarto-
zik, annak a regisztrációs felületen nyilatkoznia
kell, hogy melyik szervezetnek tagja illetve a meg-
jelölt szervezetnél vezetett nyilvántartási számot is
meg kell adni.

A nyilvántartásba vételi díj megfizetésére nem
kötelezhető az a gazdálkodó szervezet, amely iga-
zolja, hogy a gazdasági kamarákról szóló törvény
alapján a kamarai hozzájárulást a kereskedelmi és
iparkamara részére már befizette.

A kamarai nyilvántartásba vétel csak azt követő-
en történhet meg, hogy a kamarai hozzájárulás
összege beérkezett a Magyar Agrárkamara erre a
célra elkülönített bankszámlájára. Az összeg beér-
kezése után a regisztráció során megadott e-mail
címre elektronikus értesítés érkezik a kamarai
nyilvántartásba vételről, amely egyben a kamarai
hozzájárulás megfizetésének igazolása is.

A kamarai regisztrációval kapcsolatban további
információ kérhető Horváth Adrienn ügyfélszolgá-
lati tanácsadónál Tapolcán a Belvárosi Irodaházban
(Kossuth Lajos utca 2.) illetve a +36-30/573-9465-ös
telefonszámon. Horváth Adrienn

Magyar Agrárkamara

Agrárkamarai regisztráció

Ízelítő a pályázatra beküldött alkotásokból -
Gerstenkorn Amália

Sika Vulkán Kupa 2012

Idén is nagy sikere volt a Badacsonyi Bálakupa
vetélkedőnek, amit ebben az évben Salföld rendezett.

Négy éve indult a vándorkupa útjára Bada-
csonyból, de volt már házigazda Káptalantóti, ta-
valy pedig Ábrahámhegy. A vetélkedő célja, hogy a
Badacsony Régió településein élők jobban megis-
merkedjenek, közelebb kerüljenek egymáshoz. 

A csapatok augusztus 3-án mérték össze erejü-
ket ötletes és izgalmas versenyszámokban. A
Bálakupát végül Vella Zsolt csapata nyerte el Áb-
rahámhegy képviseletében. Gratulálunk!

A házigazda Salföld kiváló gulyása enyhítette a
versenyzők éhségét, persze a hideg fröccsök sem
maradtak el, így a játék jókedvűen végződött.

Köszönet a rendező Salföldnek, a segítőknek és
a résztvevőknek. Wellerné Tündi

Bálakupa

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Baranyai

Fotó: Baranyai
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A Harangozó Börc
A badacsonytomajiak ajkán egyetlen monda szü-

letett, az sem vezethető vissza régebbre, mint az
1700-as évek végére. A szőlőművelés mellett halá-
szattal foglalkozott akkor a lakosság, s az utóbbi –
úgy látszik – annyira megmozgatta az emberek
képzeletét, hogy kialakították arról a maguk me-
séjét, kiszínezve csodálatos motívumokkal. A
Harangozó Börc mondáját Eötvös Károly jegyezte
le az 1870-es években.

A Badacsony peremén álló Ranolder kereszt
alatt fekvő sziklapad egy része szabadon nyúlik ki
a levegőbe. Ha a kinyúló követ kalapáccsal vagy
egy kődarabbal megütik, a harang kondulásához
hasonló hangot ad, amely messze elhallatszik a
magasból. És gyakran akad olyan hegyenjáró, aki
megkondítja a követ. Ilyenkor mondják: szól a
Harangozó Börc.

Ezek után lássuk a mondát: Volt két testvér Ba-
dacsonytomajon. Úgy hívták őket: Csicsai testvérek.

Az idősebb: Ferkó, erős, egészséges, gonosz szí-
vű. A fiatalabb: Jóska fonnyadt, beteges, gyönge
és ártatlan. Ferkó megkérte egy lánynak a kezét.
A lány nagyralátó volt és azt mondta: mással egy
födél alatt nem lakik, akkor megy csak esküvőre,
ha az a másik nyavalyás legény búcsút vesz a háztól.

Ferkó halász volt, másnap halászatra hívta öcs-
csét. Amikor a csónakba szálltak, a gonosz testvér
egy nehéz követ dobott a csónakba. Jóska gyerek
mindjárt tudta, hogy a bátyja a nyakába fogja köt-
ni a követ, de nem mert szólni.

Beeveztek a vízre. Akkor azt mondta a gonosz
testvér: most meg kell halnod, ketten nem marad-
hatunk a házban és a szőlőben. Tudta ezt a beteg
gyerek, nem is ellenkezett. Imádkozni kezdett,
közben a gonosz testvér a tarisznyából elővett egy
zsineget, rákötötte a kőre, s a zsinegből hurkot
csinált. Már odalépett öccséhez, de akkor mély,
tiszta, fönséges hang búgott föl a Badacsony or-
máról: megszólalt a Harangozó Börc…

Amint a gonosz testvér meghallotta, megbillent
alatta a csónak, s ő hanyatt-homlok a vízbe zu-
hant. A nagy kő zsinegje a kezefejére hurkolódott,
s a kő is vízbe esett vele együtt. Sohasem találták
meg…

A füredi tűzijáték 
„Egy borzasztó szerencsétlen eset lepte meg

tegnap – 1788. július 25-én – az egész füredi
Savanyú vízi közönséget… Délután a révbeli saj-
kán nagy számú Társaság ide ált Tihanyból jövet,
hol uzsonnán voltak. Ugyan azon sajkát egynéhá-
nyan a Társaságbul az Annák tiszteletére tartandó
tűzi játék helyéül választották estveli 9 órára. Illés
Ferenc Somogy Vmegyei All jegyző, két gyalog
Katona Tiszt Fehérvárról, magok mellé vevén az
Újj Fürdő Házi Matzl nevű szolgáját és két aszta-
los legényt segédül. Rakétákkal ellátva beeveztek
a Balatonba kb. 300 lépésnyire, a rakétákat ott
föleresztendő.”

Hiába várta azonban a parton gyülekező soka-
ság a rakéták fölemelkedését, azok nem gyullad-
tak be. Végül mégis csak sikerült egy rakétát be-
indítani, de az ahelyett, hogy fölemelkedett volna,
a sajkába csapódott, ahol a rendre lerakott raké-
tákat gyújtotta be, amelyek aztán rémisztő tűzijá-
tékba kezdtek. A sajkában ülő egyik asztalos a
tűztől és füsttől elkábulva kibukott a sajkából és a
vízben lelte halálát, a másik asztalos kezei annyira
megégtek, hogy a hús potyogni kezdett róla…
Többen ispotályba kerültek, ahol hosszabb-rövi-
debb ideig gyógykezelésben részesültek…

Eközben a parton összegyűlt nézők körében-
látva a vízen történt szerencsétlenséget – kitört a
pánik, amelynek során az urak sarkantyúi jóné-
hány hölgy földig érő lenge szoknyáját csípőtől le-
tépték… (Így aztán mégis csak lett látnivaló.)

Egyébként a balszerencsés füredi tűzijátékkal
szinte minden újság foglalkozott, beleértve az or-
szágos lapokat is.

Olyan ige ez, amely nagy bátorítást és ösztön-
zést jelent minden kereszténynek. Jézus arra buz-
dít bennünket, hogy következetesen éljük meg a
belé vetett hitünket, mert örök életünk attól függ,
hogy milyen magatartást tanúsítottunk iránta földi
létünk idején. Ha megvalljuk őt az emberek előtt
– mondja Jézus –, az elegendő lesz arra, hogy Ô is
megvalljon bennünket Atyja előtt. Ha azonban
megtagadjuk őt az emberek előtt, akkor Ô is meg
fog minket tagadni az Atya előtt. Jézus azért fi-
gyelmeztet a jutalomra vagy büntetésre, amely
földi életünk után vár ránk, mert szeret minket.
Ô tudja, amit az egyik egyházatya is mond, hogy a
büntetéstől való félelem néha hatékonyabb egy
szép ígéretnél. Ezért egyrészről táplálja bennünk
a végtelen boldogság reményét, másrészről pedig,
hogy megmentsen, felébreszti bennünk a félelmet
a kárhozattól. Ôt egyedül az érdekli, hogy célba
érjünk, vagyis hogy örökké Istennel éljünk. Végül
is ez az egyetlen dolog, ami számít, ez az a cél,
amiért a világra születtünk: hiszen csak ővele tud-
juk elérni önmagunk megvalósítását, minden vá-
gyunk beteljesülését. Ezért buzdít Jézus, hogy
„valljuk meg” őt itt a földön. Mert ha ebben az
életben nem akarunk tudni róla, ha megtagadjuk
őt, akkor ha majd átmentünk a másik életbe,
örökre el leszünk tőle szakítva. Földi életünk vé-
gén tehát Jézus nem fog mást tenni, minthogy az
Atya előtt megerősíti mindegyikünk választását,
amit itt a földön meghoztunk, annak minden kö-
vetkezményével együtt. Az utolsó ítéletre utalva
ennek a döntésünknek az egész jelentőségét és
komolyságát mutatja itt meg: az örök életünk fo-
rog ugyanis kockán.

Hogyan kamatoztassuk Jézusnak ezt a figyel-
meztetését? Hogyan éljük ezt az Igét? Ô maga
mondja ki: „Aki megvall engem…” Határozzuk el

tehát, hogy egyszerűen és őszintén megvalljuk őt
az emberek előtt! Lépjünk túl minden hamis tisz-
teleten! Hagyjunk fel a középszerűséggel és a
megalkuvással, mely megfosztja keresztény életün-
ket a hitelességtől! Jusson eszünkbe: a mi hivatá-
sunk az, hogy tanúságot tegyünk Krisztusról. Ô
éppen rajtunk keresztül akar békét, igazságot és
szeretetet hirdetni minden embernek. Tegyünk ró-
la tanúságot mindenütt: a családban, a munkahe-
lyünkön, barátaink között, az iskolában vagy bár-
milyen élet helyzetben!Elsősorban a magatartá-
sunk tanúskodjon: a becsületes életvitelünk, a tisz-
ta szokásaink. Mutassuk meg, hogy nem ragaszko-
dunk a pénzhez, hogy részt veszünk mások örö-
meiben és szenvedéseiben! Különösen a kölcsönös
szeretetünkkel és az egységünkkel tegyünk tanú-
ságot, hogy az a béke és az a tiszta öröm, amit
Jézus azoknak ígért, akik egységben élnek, már
itt a földön eláraszthasson minket, és átáradjon a
többiekre is! És ha valaki megkérdezi, hogy miért
így élünk, hogyan lehetünk vidámak egy ilyen pró-
bára tevő világban, annak alázattal és egyszerűen
tudunk válaszolni azokkal a szavakkal, amelyeket
a Szentlélek sugall, és így tanúságot teszünk
Krisztusról a szavainkkal, az eszmék szintjén is.
Sokan, akik keresik, így talán majd megtalálják
őt. Az is előfordulhat, hogy félreértenek, hogy el-
lentmondanak, hogy kinevetnek; elutasításban, sőt
üldözésben lehet részünk. Jézus erre is figyelmez-
tetett: „Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fog-
nak.”  Ez csupán annyit jelent, hogy helyes úton
járunk. Tegyünk tanúságot továbbra is bátran, a
megpróbáltatások közepette is, az életünk árán
is! Mindent megér a ránk váró cél: a menny, ahol
Jézus, akit szeretünk, örökre megvall bennünket
az Atya előtt.   CL                                                        

István atya

Katolikus üzenet:
„Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt. 
De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32-33)

Kalmár László: Balatoni történetek 2 &Könyvtár
Értesítés

Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros nyugdíjba
vonulása miatt július 1-től október 1-ig a könyv-
tár csökkentett nyitva tartással üzemel. Munka-
időben az intézmény munkatársai a látogatók
rendelkezésére állnak az alábbiak szerint:
kedd-szerda: 10-15 óráig, péntek: 10-13 óráig.

A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános
Iskolában a tankönyveket augusztus 28-án 7.30-
tól 16 óráig lehet átvenni.

Kérjük, hogy az ingyenes tankönyvre jogosul-
tak hozzák magukkal az átvételéhez szükséges
igazolásokat. A tanévnyitó ünnepséget szeptem-
ber 3-án 8.00 órakor tartjuk az első tanítási na-
pon.

Tankönyv átvétel
és évnyitó

szeptember 8-9. 
Programok:
Szeptember 8. szombat
Badacsonyi Móló Park
10:00 Egész napos népi játszóház, kézműves be-

mutatók és vásár

Badacsony Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet
15:45 Koszorúzás az Ibos háznál

Badacsony Díszpark
16:30 Szőlészek Emlékoszlopának koszorúzása

Badacsony Fesztiválsátor – Móló Park
16:00 Rezgő Rezeda citerazenekar előadása
17:00 Ünnepélyes megnyitó 

Közreműködik az Ezüst Kűkapu Táncegyüt-
tes és vendége a SIRPAKAT néptánc együt-
tes Finnországból

18:30 A legendás 3+2 Együttes koncertje 
21:00 Szüreti bál a Fáraó Együttessel

Szeptember 9. vasárnap
A hagyományos szüreti felvonulás 
10:00 Indul a menet 

Badacsonytomaj Szlovák kereszt
10:15 Templom előtti téren szőlőharang megáldása

Menet a 71. számú főközlekedési úton
12:00-12:15 Szüreti felvonulók várható érkezése

Badacsonyba

71. számú főútvonal - Badacsony - 
gyalogátkelő kisszínpad
10:30 Daniel Spear Brass Band koncertje

Badacsony Fesztiválsátor - Móló Park 
10:00 Egész napos népi játszóház, kézműves be-

mutatók és vásár
12:00 A szüreti sokadalom köszöntése 

Bódi Lajos és cigányzenekara
13:00 A szőlőharangot fogadja Krisztin N. László,

Badacsonytomaj Város polgármestere
felvonuló néptánc együttesek gálaműsora
- Ezüst Kűkapu Táncegyüttes, 
- Veszprém Táncegyüttes,
- Szentgrót Táncegyüttes és gyermek csoportja
- Vásári komédia a 
Szentgróti Színjátszó Kör előadásában

- Mihályháza táncegyüttese
- Jázmin Táncegyüttes és gyermek csoportja
- Zöldág és Szárazág Táncegyüttes
- Bokafogó Táncegyüttes
- Nádszegi Néptánc Csoport
- Finn táncegyüttes

15:00 Csocsesz a nagy mulattató és       
Postás Józsi  az ország legismertebb postá-
sának közös  koncertje

16:30 Fonográf  Emlékzenekar koncertje
18:00 Szüreti búfelejtő - Nosztalgia disco

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Badacsonyi Szüret



Erőfeszítéseket tesz a városvezetés a település
működőképessége érdekében. A kényszerű intézke-
dések során számos takarékossági intézkedést ve-
zetett be. Többek között három fővel csökkentette
az apparátus létszámát. Mindez, beleértve a feke-
te-fehér Badacsony újság és a megszüntetésre je-
lölt Badacsony TV megtakarításait, az átlátható kö-
zéletben és annak tisztaságában okozott károkon
kívül még az átmeneti túléléshez sem elegendőek.
A szándék dicséretes, de elégtelen is egyben, mivel
senki nem foglalkozik érdemben a kitörési lehető-
ségekkel. Jövőre várhatóan 40%-kal csökkenhet az
állami támogatás és belép a Vulkán-kötvény tőke-
törlesztése is, összesen 65-70 milliós összegben. Egy
olyan lefelé vezető spirálba kerülünk, amelyből ön-
magában a takarékossággal nincs kiút, elkerülhetet-
len a csőd, a vegetálás. 

Közgazdaságtani alaptétel, a megszorítások mel-
lett egyidejűleg az előre menekülés a megoldás.
Hosszú távon is fenntartható bevételi forrás csak
további ésszerű beruházásoktól és befektetőktől vár-

hatók. Viszont, eladható forrás már alig van, egyéb
pénzügyi segítségre nem lehet számítani a következő
években. Egyetlen esélyt az uniós források kiakná-
zása jelentheti az ország és a települések számára is.
Nem könnyű ezt megvalósítani egy olyan országban, a-
hol 26 új adót vezettek be, miközben 5500 milliárd fo-
rintnyi EU pályázati forrás bennragadt és veszélybe került.

A folyamat kormányzati felgyorsítása rövidesen
várható és azok a települések lesznek a nyerők, akik
időben előkészítik a projektjeiket és az elsők között
nyújtják be a 90, akár 100%-os EU-támogatási lehe-
tőségek elnyerésére. De hogy melyek lehetnek ezek
a fejlesztések és kik fogják Badacsonytomajon eze-
ket feltárni és főként előkészíteni, az egyelőre kér-
dés. Mert a rendelkezésre álló szakember gárda vá-
rosunk vezetésben ehhez elégtelen, többen a kive-
zető utat sem ismerik fel. Lehet, hogy éves szinten
2-3 milliót nyerünk egy felkészült projekt-előkészí-
tő szakember státuszának megtakarításán, de száz-
milliókat veszítünk az egyszeri lehetőségek elmu-
lasztásával. TETT FÓRUM

Mi a kiút?

A TETT-Fórum és más helyi lakosok folyamatos
indítványára a városvezetés napirendre tűzte egy
hosszú távra szóló településfejlesztési koncepció
megalkotását. Túl azon, hogy az Önkormányzati tör-
vény kötelezően előírja meglétét, a településfejlesz-
tési koncepció rendkívül hasznos dokumentum vala-
mennyi település számára. Kijelöli a fejlesztés
irányvonalait, jövőképet ad és meghatározza, mi-
lyen lépésekre van szükség a célok eléréséhez.
Hozzá-segíti a döntéshozókat ahhoz, hogy megtalál-
ják a legcélszerűbb módját a rendelkezésre álló
erőforrások felhasználásának. Ezen kívül a doku-
mentum segíti a vállalkozói és az önkormányzati
szektor közötti párbeszéd kialakulását is.

Meghatározónak tartjuk az indítás módját, azaz a
célok megfogalmazását és társadalmi egyeztetésen
alapuló elfogadását, a különböző szinten a munká-
ba bevonandók körének kijelölését. Alapvető, hogy
mindenki gesztusként érezze, hogy meghívást és le-
hetőséget kaphat a véleményalkotásra a település
és a saját sorsát hosszú távra meghatározó kérdé-
sekben, még ha erre nem is kerül sor a részéről. A

megszólítás szintjén javasoljuk bevonni a régió pol-
gármestereit, a regionális szervezetek vezetőit, a
civil szervezetek képviselőit, a településrészek dele-
gáltjait, a szakmai szervezetek, a vállalkozók képvi-
selőit, a régióban érdekelt politikusokat és művé-
szeket, az ingatlantulajdonosokat, magát a lakossá-
got. A gesztus értékén nem változtat, ha várhatóan
csak a megszólítottak töredéke vesz részt a prog-
ram bármelyik szakaszában. A jóváhagyási mecha-
nizmus egyes szakaszaiban a lakosságot is tájékoz-
tatni kell a program céljáról és indításáról, továbbá
hozzászólási felületet kell biztosítani pl. a honlap
Fórum rovatában, vagy aki igényli, személyesen. 

Ez a jövőkép-alkotás nem elsősorban a pénzről,
hanem a közös gondolkodásról, az összefogásról
szól. Fennáll ugyanakkor annak is a veszélye, hogy
ismét formálissá válik, mivel a társadalmi egyezte-
tés munkaigényes. Viszont csak ez a módszer adhat
jó alkalmat a lakossági hangulat és összefogás javí-
tására. Egyébként megint csak felesleges pénzkido-
básnak lehetünk tanúi.

TETT Közéleti Fórum Egyesület

Valódi vagy formális?

Ebben a nyomott esőváró melegben sétálva a ba-
dacsonyi rizlingsoron, meg-megcsapja az ember
orrát a sült halak finom illata. Akaratlanul is
eszembe jut évekkel ezelőtt megélt találkozásom
egy jókora csukával.

Badacsonytomajon, munkám végeztével, műhely-
kocsimmal az Egry Múzeum felé tartva látom, hogy
Mékli Karcsi barátunk egy méretes csukával ballag
hazafelé. Megálltam, megnéztem, hiszen évek óta
nem fogtam, de nem is ettem csukát. Könnyű volt
neki, hiszen őt még Egry is tanította horgászni,
mint szomszéd gyereket.

Karcsinak nagy érdemei voltak pontyfogásban,
esetenként 10 kg. feletti is akadt. A sok szép süllő,
kilós dévérek mellett harcsákat is sikerült akaszta-
ni. (Bár Meilinger Lacit nem tudta megelőzni, aki
több húsz kiló feletti példánnyal is dicsekedhet, így
máig ő a badacsonyi harcsakirály, akinek csúcsa
hatvan kiló feletti, közel két méteres példány volt).

Visszatérve e kis kitérő után, sajnálkozva mond-
tam Karcsinak, milyen régen ettem ropogósra sült

fokhagymás csukát. - Itt van, testvér, legyen a tiéd
- mondotta, úgy sincs kedvem halat pucolni.
Szabadkozva ugyan, de elfogadtam. Nem engedte,
hogy kifizessem. Melegszívű, jóindulatú, kellemes
humorú emberként ismertem. Sok embernek, csa-
ládnak segített még párttitkár korában. Nekem, a
kívülállónak is jó véleményem volt róla.

Évekig társadalmi munkában volt sportköri el-
nök. Jól szerepeltek a csapatok, nem bukott az el-
adósodás csapdájába. Egy időben a helyi horgásze-
gyesület elnökének is megválasztották, az ott rábí-
zott feladatot is becsülettel ellátta.

Közéleti tevékenysége alatt sokat fejlődött a falu.
Szerény, a településért, az itt élő emberekért sokat
vállaló, nemrégen elhunyt barátunkra próbáltam
emlékezni. Mékli Karcsi már nincs köztünk, de jó
emléke megmaradt. – Azóta sem ettem fokhagymás
csukát. A költő szavával: 

„A rossz, mit ember tesz, túléli őt,
A jó gyakorta sírba száll vele…”

Harmati Miklós

Fokhagymás csuka
Olvasói levelek*
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Gyászhírek:

Torma Katalin
(született 1979-ben, elhunyt július 20-án)

Börcsök János
(született 1921-ben, elhunyt július 26-án)

Nyugodjanak békében!

Hálás szívvel szeretnénk köszönetünket kifejezni
a badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal összes
dolgozójának, és külön tisztelettel pedig Polgár-
mester Úrnak és Jegyző Úrnak, hogy segítettek el-
hunyt szeretett gyermekem, testvérem és unokám
számára a végtisztességet megadni és minden fáj-
dalmunkban osztoztak. Tisztelettel és köszönettel: 
Torma Lajosné édesanya, Torma Bernadett testvér, 

Vastag Istvánné nagymama

Köszönet

Nagy reményeket fűztünk mi magyarok az Ön
belügyminiszterré való kinevezéséhez és az új
Kormány intézkedéseihez, a magyar rendőrség te-
vékenységét illetően. Nem csalatkoztunk! Ön szí-
vós munkával és nagy hozzáértéssel a kommunista
időszakban lepusztult rendőrséget újjá teremtette.
Ezt most ékes példával mutatom be:

Családommal Badacsonylábdihegyen élünk és
meglehetősen távol vagyunk a hegy oldalában min-
dentől és mindenkitől. Ezt használta ki egy besur-
ranó tolvaj, aki átmászva a kerítésen már benn
járt kertünkben, amikor észrevettük. Egy fehér
kendővel eltakarva az arcát elmenekült, de azonnal
hívtuk a tapolcai rendőrséget, ahonnét negyedórán
belül járőrt küldtek hozzánk. És itt kezdődött el
csodálatunk. Két fiatal, rendkívül jólöltözött egyen-
ruhás rendőr lépett birtokunkra, hófehér ingben,
sötétkék pantallóval és vadonatúj mellényben.
Udvariasan, szakszerűen intézkedtek és mindent
megtekintettek, a behatolás nyomát is felismerték.
Több hasonló eset történt a közelmúltban a kör-
nyékünkön és rögtön közölték: "elkapják a csi-
bészt". És valóban, két nap sem telt el, telefonál-
tak a badacsonytomaji rendőrőrsről, hogy értem
küldenek egy kocsit és megkérnek, azonosítsam az
elfogott gyanúsítottat! A badacsonytomaji rend-
őrőrsön, a városháza mögötti új épületben, szépen
felszerelt irodában egy nagyon kulturált, okos szá-
zados hallgatott meg, és vett fel jegyzőkönyvet, és
mutatott négy fotót, melyek közül azonnal felis-
mertem a tolvajt: bajuszos, kopaszodó, ápolatlan
fickót, aki már akkor őrizetben volt, és másik há-
rom sértett is azonosította. S mindezt vasárnap ko-
ra este! Amikor is a rendőrség szorgalmasan dol-
gozott! Azután lakásomra hazahoztak.

Köszönjük Önnek a hozzáállását, a rendőrség
szellemének gyors és hatékony átalakítását, meg-
szervezését. És nem csak ilyen kis helyi ügyekben.
Vizoviczkitől - akármeddig.

Igaza volt Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak,
amikor Önt választotta és nevezte ki. Mára átala-
kult és hatékony, udvarias, eredményes lett a rend-
őrség. Köszönjük.  

Tisztelettel: Vitéz Molnár József

Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úrnak!

Miniszter Úr!

Engedtessék meg, hogy saját esetem szempontjá-
ból nézzem az újságban zajló vitákat, pro- és kontra.

Rajzó Ildikó képviselő asszonyt nem ismerem,
édesapjáról a legjobbakat tudom mondani. Én is
abba a 600 főbe tartozom, akiktől az Önkormány-
zat cca 100 eFt-tal többet szedett be a VI. ütem
csatorna-beruházásnál. Megköszönöm Rajzó Ildikó-
nak, hogy ő szavazásával a 600 főt képviselte.
Ejnye FIDESZ, Lasztovicza Jenő, aki az alaptalan
vádakat meghallgatta a másik fél háta mögött. Ez
felelőtlen magatartás, jellemtelenségre vall.

Most olvastam ilyet először, hogy Simonné Visi Er-
zsébet a településre nézve káros tevékenységet csi-
nál. Szabad megkérdeznem, hogy a település akkor
hogyan jutott idáig, mert ugye ez nem 2 év alatt jött össze.

2010 januárjában volt közmeghallgatás, ott volt a
2 alpolgármester, a Polgármester úr betegszabad-
sága ellenére jelen volt és a képviselők. Felvető-
dött, hogy a VI. csatornaütemben résztvevők 100 e
Ft-tal többet fizettek a tényleges költségnél, a ve-
zetők és képviselők közül senki nem állt fel és cáfol-
ta volna, valami motyogás-féle volt, hogy majd megnézik.

2012 januárjában arról értesültem, hogy 2009-
ben jogutód nélkül megszűnt a társulás. 2010. janu-
árban nem tudták? Hogy van ez? El kellene gon-
dolkodni, ki mit tett és sem! Mi történt 2007-ben,
milyen számla készült? Bizony nem kell vagdalkozni!

A szemétszállítást most hagyom, 2 éve felteszem
a kérdést. Válasz nincs.

Simonné Visi Erzsébet képviselőasszonyt tiszta-
kezű embernek ismerem.

Tisztelettel: Péntek Józsefné

Pro- és kontra
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Rózsakő Fesztivál
Badacsony, augusztus 17-20.

Sztárparádé Badacsonyban a „Hegy, Víz, Bor és a
Szerelem jegyében!” A szórakoztató eseményeken,
koncerteken kívül gazdag állandó programokkal
is várjuk Vendégeinket.

Régiójáró busz, bortúra nosztalgia terepjáróval,
városnéző Dotto kisvonat. Kulturális lehetőségek:
Egry József Emlék-múzeum, ahol az Egry fest-
ményritkaságok mellett, ezúttal Herendi Porcelán
kiállítás is megtekinthető;

Szegedy Róza Irodalmi és Bormúzeum, Kisfa-
ludy Sándor és Szegedy Róza romantikus szerel-
mének helyszíne, szőlészeti – borászati kiállítással;

Tájház Múzeum, helytörténeti és néprajzi gyűj-
teménnyel. A gyerekeket és a vállalkozó szellemű
felnőtteket a rendezvény ideje alatt szórakoztató
Élménypark várja, ahol újdonság a 40 méter ma-
gas Óriáskerék, gyönyörű kilátással a Balatonra.

Kiállító Pincészetek: Borbély Családi Pincészet,
Imre Borpince, Istvándy Pincészet, Laposa Birtok,
Szegi Birtok, Szent György Pince, Badacsonyi
Pálinkaház, Nyírségi Pálinkaház

Programok: Dísztér - Nagyszínpad
Augusztus 17. (péntek)
18.00 „Gyengéden ölelj át”- Korda György és

Balázs Klára koncertje
20.00 „És megint a kör közepén” –Pataki Attila

előadó estje
22.00 A zene napja- Dj Dominique-kal és Bárány

Attilával
Augusztus 18. (szombat)
18.00 Shery Bhoon – A négy csodálatos rock lady
20.00 Csézy
22.00 Continental együttes- Utcabál kifulladásig
Augusztus 19. (vasárnap) 
11.00 Mutyi Bohóc és Mini Wolf gyermekparádé
16.30 Operett gála –Peller Karcsi és Szende Szilvi
18.00 Erox- Olasz és mediterrán varázs
20.00 Varga Miklós 
21.00 Megarox Színház (operett, musical, rock)
22.30 Retro nosztalgia party Péterrel
Augusztus 20. (hétfő)
11.00 Szamóca Bábszínház gyerekeknek és Bohóc

Fesztivál
18.30 JukeBox Babiez – „Akarom én is”
19.00 Kozsó az Ámokfutó
21.00 Ocho Macho – Szuperbuli

Borudvar (Dísz park)
Augusztus 17. (péntek)
18.00 Pánsíp varázs
20.00 Blues Band koncert
Augusztus 18. (szombat)
18.00 Örökzöldek pánsípon
20.00 Soproni Fúvósok

Rézfúvós, Dixiland, Sramli
Augusztus 19. (vasárnap)
18.00 Gitár Show
20.00 Bulletproof New Counrty
Augusztus 20. (hétfő)
18.00 Lobo Latino – Latin est
21.00 Igazi Blues Varázsa

Információ: Happy New Word Kft.
Greznár Attila, Tel.: +36-70/514-6444

Támogatók: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
Badacsonyi Vállalkozók, Badacsonytomaj Város

Önkormányzata, Happy New Word Kft.

2012. szeptemberében Badacsonytomaj Város Ön-
kormányzat Kulturális Intézménye útjára indítja
a Badacsony Tehetségkutató Versenyt.

„Ha úgy érzed, hogy tudsz valamit, amiben te-
hetséges vagy és ezt szeretnéd másoknak is meg-
mutatni, akkor jelentkezz és mutasd meg!” 

Nevezési kategóriák: néptánc, modern tánc, dis-
co tánc, népdal, táncdal, népzene, könnyűzene, ko-
molyzene, vers, próza, színjátszás, paródia, bűvé-
szet és egyéb kategória.

Korcsoportok: I. korcsoport – 8 – 14 éves korig,
II. korcsoport – 14 éves kortól

A verseny helyszíne: Egry József Művelődési
Ház, Badacsonytomaj, Római út 69.

Nevezési határidő: 2012. szeptember 24.
A versennyel kapcsolatos további információk

illetve nevezés az alábbi elérhetőségeken:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat 

Kulturális Intézménye, 8258 B.tomaj, Fő utca 14.
Tel.: 06-87-571-115; 06-87-571-270; 06-30-852-9717

E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu
Web: www.badacsonyiprogramok.hu

Badacsony Tehetség-
kutató verseny

Mindenkinek köszönöm a Szent Anna napi bú-
csúhoz nyújtott segítséget és az adományokat.
Megint egy szép, meleg hangulatú ünnep volt. 

Köszönettel: özv. Horváth Zoltánné 

Anna napi búcsú

Ezúton értesítjük Badacsonytomaj Város lakos-
ságát, hogy az augusztus 20-ai, hétfői napon a
szemétszállítás rendje nem változik.

Tisztelettel: REMONDIS Tapolca Kft.

Értesítés

A badacsonytomaji Pipitér Óvoda beltéri gyer-
mekjátékainak megvásárlása céljából Jótékonysági
főzést szerveznek a badacsonyi vállalkozók szep-
tember 1-én, szombaton előreláthatólag 14 órától
Badacsonyban. A mólón megtartott összejövetelen
közreműködnek a helyi kötődésű vállalkozók, intéz-
mények, magánszemélyek, várjuk a főzőcsapatok
jelentkezését! Töltsünk együtt egy kellemes dél-
utánt!!! Érdeklődni lehet: 30/937-6399

Badacsonyi vállalkozók 

Jótékonysági főzés

Fotó: Deák
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