
„Ha egyszer megízlelted a repülést, utána úgy
fogsz járni a földön, hogy a szemed az eget
fürkészi, mert ott voltál fent és oda vágysz
vissza.” Leonardo da Vinci

1911. augusztus 28-án Lányi Antal hadnagy első-
nek repülte át a Balatont Badacsony és Fonyód
között, ami Magyarország repüléstörténetének kie-
melkedő és nagy jelentőségű eseménye volt,
amelynek 101 éves évfordulója alkalmából ünnepi
megemlékezésekre, koszorúzásra, tisztelgő repü-
lésre került sor Badacsonyban augusztus 25-én.

Az ünnepség a Magyar Légierő Veszprémi Zene-
karának Big-Band koncertjével vette kezdetét,
Katona János alezredes, karnagy vezényletével,
majd a Mólóparkban Krisztin N. László Bada-
csonytomaj Város polgármestere köszöntötte a
vendégeket. Az első repülés után mindössze nyolc
évvel vitte véghez tettét Lányi Antal – mondta a
pol-gármester – ami megerősít abban, hogy büsz-
kék lehetünk magyarságunkra, büszkék lehetünk
az elődeinkre, népünk tehetségére. 

Folytatás a 5. oldalon...

XXII. évfolyam 9. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. szeptember

Repülős emléknap

Az Észt Köztársaság elnöke látogatott Badacsony-
tomajra szeptember 4-én, ismeretségük révén ele-
get téve dr. Pusztay János meghívásának. 

Toomas Hendrik Ilves a magyar és finn államfő-
vel együtt vett részt a finnugor népek siófoki vi-
lágkongresszusán, akit a Collegium Fenno-Ugricum
vezetője és Krisztin N. László polgármester foga-
dott az egykori Keresztury házban, majd megtekin-
tették a Szegedy Róza emlékmúzeumot. A találko-
zó borkóstolással és kedélyes beszélgetéssel zárult
a Bormúzeumban.             Ky

Elnöki látogatás

Az Augusztus 20-i ünnepség a badacsonytomaji
hagyományok szerint a Szent Imre Római Katoli-
kus templomban megtartott szentmisével vette
kezdetét, ahol Földi István plébános megáldotta az
új kenyeret és bort, majd az Isten háza előtti té-
ren folytatódott.

A szentmise elején sor került egy különleges ese-
ményre, a Tapolcai Hagyományőrzők eredeti Szent
Istváni mintára készült zászlajának ünnepélyes
megáldására. Apostoli Szent István királyunkat kö-
szöntjük ezen az ünnepen – mondta Földi István
plébános beszédében - bár a korábbi években sok-
féleképpen nevezték augusztus 20-át, de hála
Istennek lelkünkben megmaradt a hit, a Szent
Istváni örökség és a zivataros időkben is ki tudtunk
tartani e mellett az örökség mellett és ezért tu-
dunk ma is ünnepelni.

A szentmise után a Szent Korona másolatát a
Tapolcai Hagyományőrzők díszkísérete a templom
elé vitte, ahol Fodor József igazgató köszöntötte
Badacsonytomaj Város Önkormányzata és
Kulturális Intézménye nevében az ünnepségen
megjelent vendégeket. Augusztus 20-áról Szent
István, az államalapítás, az új kenyér, az alkotmány
és a Szent Korona ünnepe jut eszünkbe – mondta
Fodor József - ez a nap az egyik legősibb magyar
ünnepünk, Szent István király ünnepének napja, a
keresztény magyar államalapítás, a magyar állam
fennállásának emléknapja. Első királyunk halála
óta ünnepeljük, de a közel egy évezred sem tudta
megkoptatni fényét és elhomályosítani jelentőségét.

Azt pontosan nem tudjuk, hogy Szent István ün-
nepe mikor kezdett összefonódni a kenyér ünnepé-

vel. A magyar nép a kenyérben saját munkájának
gyümölcsét és Istennek áldott adományát érzékelte,
legfontosabb kenyérgabonánk, a búzaszem csirájá-
ban Krisztus arcát látta. Mindehhez hozzátehetjük,
hogy Szent István azzal, hogy a 11. században erős
államot alapított, a népnek ezer évre kenyeret biz-
tosított, amelyet a Kárpát-medencében életnek ne-
veznek. Így ötvöződött az Élet, a Kenyér Szent
Istvánnal egy fogalommá, mert amikor a kenyerün-
ket megáldjuk és megszegjük, máig nagy királyunk
szellemében cselekszünk. Nemzeti hagyományaink
ápolása szükséges a magyarság fennmaradásához
és nemzetünk előtt álló kihívások leküzdéséhez.
Bár az ünnepet a hatalom gyakorta próbálta saját
érdekei szerint alakítani-értelmezni, az „eredeti
tartalmat" – mondta befejezésül Fodor József igaz-
gató - soha nem volt képes az agyakból kitörölni.
Napjainkban egyre inkább válik azzá, aminek len-
nie kell: legfőbb állami ünnepünkké.

Évszázadok óta azért térünk vissza Szent István
királyhoz, mert hitet és erőt szeretnénk meríteni
személyes életünkhöz, mindennapi feladatainkhoz,
szeretett országunk, Magyarország jövőjéhez! -
mondta Krisztin N. László polgármester ünnepi be-
szédében. Szent István király és hagyatéka a ma-
gyar történelmi valóság megkerülhetetlen része, az
utat vérrel-vassal kijelölte, elindította az országot a
mai napig tartó küzdelmes irányba. Azokat is ünne-
peljük, akik lehetővé tették az út bejárását, végig
küzdötték a nehéz időket, akik meg tudtak maradni
magyarnak, akik tettek az ország megmaradásáért.
– kezdte beszédét Krisztin N. László polgármester.
Sokan elhagyják az országot, hogy több pénzért
megtűrt rabszolgák legyenek. Nehéz a helyzetünk,
ez vitathatatlan, de világosan látszik, hogy a problé-
máinkat helyettünk senki nem fogja megoldani.
Magyarnak nincs más út, mint a „magyar út”.
Ehhez összefogásra van szükség, s arra, hogy el-
higgyük, hogy sorsunkat mi tudjuk a legjobban irá-
nyítani, szükségleteinket megfogalmazni, hagyomá-
nyainkat, értékeinket megbecsülni, s mindezekből
jövőt építeni. Legyünk büszkék a magyarságunkra,
uralkodjék el a jó érzés a lelkünkön! Adjon erőt,
hogy a magyar nép örök életre ítéltetett! – buzdí-
totta a közönséget a polgármester. Van a génjeink-
ben valami ösztönös túlélési képesség, hiszen ha
nem így lenne, már elsöpört volna bennünket az
élet. Folytatás az 5. oldalon...

Szent István király ünnepén
Hitet és erőt meríteni Magyarország jövőjéhez
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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

Zárva
Egry József Emlékmúzeum

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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Lezárult projekt
Lezárult 2012. aug. 31-én a TÁMOP-3.1.7/2-2011-
0287 számú "Referencia-intézmény feltételrendsze-
rének kialakítása a Pipitér Közös Fenntartású
Napközi Otthonos Óvodában" című projekt.

A pályázat során az óvodapedagógusok különbö-
ző képzéseken vettek részt, melyek elvégzésével
megismerték a feltételrendszert. Alkalmassá váltak
arra, hogy tapasztalataikat a kompetencia nevelés-
sel, és az öko- óvodával kapcsolatban, és "jó-gyakor-
lataikat" - Egészséges életmódra nevelés óvodától
iskoláig, Hagyományápolás a kompetencia jegyében
- megosszák más intézményekkel. A referencia in-
tézménnyé válás feltételrendszerét nemcsak elmé-
letben sajátították el, hanem módosították a szük-
séges dokumentumaikat, pl. Pedagógiai Program,
SZMSZ, stb. kidolgoztak szabályzatokat, belső eljá-
rásrendeket. Beszerezték a szükséges tárgyakat is,
amelyek szintén a feltételrendszer alkotó elemei
közé tartoznak. Eszközvásárlásra az elnyert 3 millió
Ft. támogatásból 798.000 Ft-ot fordíthatott az óvo-
da. Ezek az eszközök pl. projektor, asztalok, tárgya-
lószékek, stb. szükségesek a megfelelő körülmé-
nyek kialakításához, más intézményekből érkező
vendégek kulturált fogadására. A projekt zárására
még két hónap áll rendelkezésre, mely idő alatt a
pénzügyi elszámolást kell lebonyolítani. 

Farkas Éva projektmenedzser

Tájékoztató 
a tapolcai kórházról
A Tapolcai Kórházban a szakrendelő intézet

korábbi rendelései változatlanul hozzáférhetők.
Az egynapos műtétek a sebészeten változatlanul
folynak (ezek listája hosszú, a betegekkel be-
tegségük alapján megbeszéljük, hogy itt Tapol-
cán elvégezhető-e a számukra szükséges bea-
vatkozás). A belgyógyászaton a sürgősségi ese-
teket nem fogadhatják, ezeket Keszthelyre kell
küldenünk, viszont 10 ágyon a nem sürgős be-
tegeket előjegyzéssel Tapolcán fogadják.

Dr. Scheller György

KÖZLEMÉNY

Segítség bajba jutott hitelesek-
nek és eladósodott családoknak

• Ha belekerült az adósságcsapdába,
• ha nem tudja fizetni hiteleit,
• ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási el-

járás indult Ön ellen
• ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent, 
• ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,
• ha jogi képviseletre van szüksége:
Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat az új
kormányzati intézkedésekről, az Eszközkezelőről
és az adósság mérséklési lehetőségekről.
Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése Banki
és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi
Egyesület. Információk +36-70/253-2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfej-
lesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. tör-
vényt. 

A törvény, amely 2012. augusztus 1-től lépett
hatályba kötelező tagságot ír elő az agrárszektor
és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője
számára az újonnan létrejövő Agrárkamarában,
amely a kamarai választásokat követően jön létre,
így minden olyan természetes személy és gazdál-
kodó szervezet, aki a törvény meghatározása sze-
rint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötele-
zetté válik az agrárkamarai tagságra. A törvény
előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezett
személyek a tagnyilvántartás összeállítása és mű-
ködtetése érdekében a törvény hatálybalépését
követő 60 napon belül kötelesek az agrárkamarai
tagnyilvántartásba bejelentkezni és 5000 Ft össze-
gű kamarai hozzájárulást fizetni.  A regisztráció
határideje 2012. szeptember 30. , amelyet a
Magyar Agrárkamara honlapján (www.agrarka-
mara.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
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi
Kamarának, a Magyar Vadászkamarának vagy
más vadászati szakmai szervezetnek vagy valame-
lyik hegyközségnek, de csak abban az esetben, ha
e tagságával összefüggő tevékenységen kívül más
agrárgazdasági tevékenységet nem folytat. Aki eb-
be a körbe tartozik, annak a regisztrációs felületen
nyilatkoznia kell, hogy melyik szervezetnek tagja
illetve a megjelölt szervezetnél vezetett nyilván-
tartási 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 regisztrációs adatlap kitöltésében a Magyar
Agrárkamara Gazdálkodói Információs
Szolgálatának tanácsadói segítséget nyújtanak. Az
adatlap kitöltése és az adatok véglegesítése után a
rendszer elkészíti a regisztráló kamarai nyilván-
tartási számát és a regisztráció visszaigazolását. A
kamarai nyilvántartásba vétel csak azt követően
történhet meg, hogy a kamarai hozzájárulás össze-
ge beérkezett a Magyar Agrárkamara erre a célra
elkülönített bankszámlájára. Az összeg beérkezé-
se után a regisztráció során megadott e-mail címre
elektronikus értesítés érkezik a kamarai nyilván-
tartásba vételről, amely egyben a kamarai hozzá-
járulás megfizetésének igazolása is.

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

Horváth Adrienn Magyar Agrárkamara

Agrárkamarai 
regisztráció
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Badacsonytomaj Város Önkormányzata az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhaszno-
sítás szabályairól szóló 23/2004. (IX.30.) szá-
mú rendelete, a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény, valamint a 24/2012.
(II.16.) számú határozata alapján pályázatot
hirdet a tulajdonát képező 0257 hrsz-ú ingat-
lan értékesítése céljából.
A terület Badacsonyörs településrészen,

Hegyalja út 24. illetve a 0257 hrsz. alatt talál-
ható, külterületi ingatlan, nagysága 4313 m2,
villamos hálózattal ellátott. Ivóvíz közmű csat-
lakozási lehetőség egy magántulajdonú vízi
közműre lehetséges.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a nemzeti va-

gyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 14. §
(2) bekezdése kimondja. hogy
„Helyi önkormányzat tulajdonában lévő in-

gatlan értékesítése esetén – a (3) bekezdés-
ben foglalt kivétellel – az államot minden más
jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Az elővásárlási jog gyakorolására külön tör-
vényben meghatározott szerv – amennyiben
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatko-
zóan eltérően nem rendelkezik – az átruházás
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat
vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben
még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon
értékesítésére irányuló szerződés részére tör-
ténő kézbesítésétől számított 30 napon belül
nyilatkozik, hogy kíván-e élni az elővásárlási
joggal az állam nevében. A határidő elmulasz-
tása jogvesztő.”
A telek a Helyi Építési Szabályzat szerint

MK-4 övezetbe tartozik, melyekre az alábbi
előírások vonatkoznak:
Az Mk-4 - (badacsonyörsi) kertes mezőgaz-

dasági területen építés az alábbi feltételek
mellett történhet:
a) a területet legalább 80%-ban szőlőműve-

léssel kell hasznosítani,
b) a beépíthető földrészlet legkisebb nagy-

sága 2.700 m2,
c) a beépítés mértéke legfeljebb 3%,
d) a beépíthető terület földfelszíni hasznos

alapterülete legfeljebb 120 m2, a terepszint
alatt legfeljebb 3%, legfeljebb azonban 200 m2,
e) a beépíthető legkisebb telekszélesség 20 m,
f) a kertes övezetben a tájképi adottságokat

és Balaton-felvidék népi építészeti hagyomá-
nyait figyelembevevő épületek létesíthetők.
Az építmény magassága a 3,5 métert, a hom-
lokzatmagasság a 4,5 métert nem haladhatja
meg. Az épületek a telekhatártól legalább 6
méterre helyezhetők el.
g) az építés feltétele tájhasználatának, te-

lekhasználatának szakhatóság, a szőlőművelés
vonatkozásában a hegyközség általi igazolás
h) a kertes mezőgazdasági területen az utak

tengelyétől mért 6-6 méteren belül építmény
nem helyezhető el.
i) kerítés sövénykerítés vagy szőlőkordon le-

het, továbbá sövénnyel takart vadháló is enge-
délyezhető,
j) a történeti tájként jelölt tájképvédelmi

szempontból kiemelt jelentőségű területen új
épületek építése és a régi épületek felújítása,
átépítése kizárólag a környezettel való összhan-
got bizonyító látványterv alapján lehetséges.
Pályázaton részt vehet minden természetes

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,
- igazolást a pályázati letét befizetéséről, a

pályázati tárgyalás napjáig (csekkszelvénnyel,
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 pá-

lyázati tárgyalás napjáig: 
-  a Társasági Szerződés (Alapító Okirat) hi-

teles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illet-
ve a vállalkozói igazolvány másolatát,
-  NAV, illetve a vállalkozás székhelye szerin-

ti jegyző, továbbá  30 napnál nem régebbi
igazolását arra vonatkozóan, hogy a pályázó-
nak adó és járuléktartozása nem áll fenn
(ezen feltételek értelemszerűen a már műkö-
dő gazdasági társaságokra és egyéni vállalko-
zókra vonatkoznak),
- Badacsonytomaj Jegyzőjének igazolása, hogy

az Önkormányzattal szemben tartozása nincs.
A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a

pályázati feltételeknek megfelel, és aki a pá-
lyázati tárgyalás során a legmagasabb összegű
vételár megfizetésére tett ajánlatot.
Az ingatlan minimum alapára (minimum eladá-

si ár): 2.105.000 Ft-ban kerül meghatározásra.
A pályázaton résztvevőknek pályázati leté-

tet kell fizetni. A pályázati letét (bánatpénz)
összege 210.500 Ft.
A pályázati letétet csekken vagy átutalással

legkésőbb a tárgyalás napjáig kell az Önkor-
mányzat egyszámlájára letétbe helyezni és
legkésőbb a pályázati tárgyalás előtt az igazo-
ló szelvényt be kell mutatni. 
A pályázat nyertese által befizetett letét a

bérleti a vételár részeként elszámolásra kerül.
A pályázati eljárás során több jelentkező ese-

tén tartandó pályázati tárgyaláson az ajánlatte-
vőknek a vagyontárgy vételárára kell licitálni.
A nyertes pályázóval a pályázati tárgyalás

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

belül nem köti meg,  ajánlatát visszavonja, az
általa befizetett pályázati letétet elveszíti. Ha
a pályázat nyertese a meghatározott feltétele-
ket a neki felróható okokból nem teljesítette,
a pályázati tárgyaláson részt vett második le-
gelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó jogosult
szerződést kötni, feltéve, hogy erre irányuló
szándékát a pályázati tárgyaláson bejelentette. 
A pályázati tárgyaláson eredményt el nem

érő pályázók részére a pályázati letét a tár-
gyalást követő 3 banki napon belül visszafize-
tésre kerül. A második legelőnyösebb ajánlatot
tevő pályázónak - amennyiben szerződéskötés
az első helyezett pályázóval megtörtént -  a le-
tét 15 munkanapon belül kerül visszautalásra.
A pályázatot a fentieknek megfelelő tarta-

lommal, zárt borítékban kell beküldeni, illetve
a Polgármesteri Hivatalban a Vagyongazdál-
kodási és Építéshatósági Osztályon leadni. A
borítékra fel kell tüntetni, hogy „0257 hrzs-ú
ingatlan értékesítésének pályázata”
A pályázat beadásának határideje: 
2012. október 1. Postára adásának határideje:

2012. október 1. A pályázat bontása: 2012. ok-
tóber 4-i soros Pénzügyi bizottsági ülés 
A pályázati tárgyalás időpontja:

2012. október 11-i soros testületi ülés
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 tár-
gyalásra jelenjenek meg. A tárgyaláson a pá-
lyázó személyesen, vagy írásos meghatalma-
zottja 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 pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Krisztin N. László polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének, a Badacsonytomaj Város
Nemzeti vagyonáról és a vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) számú rende-
lete, valamint a 75/2012. (IV.12.) számú határo-
zata alapján pályázatot hirdet a tulajdonát ké-
pező „régi Városháza” hasznosítására.
(A teljes pályázati felhívás olvasható a hon-

lapon (www.badacsonytomaj.hu), valamint a
Badacsony újság augusztusi számában, illetve
Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztá-
lyán beszerezhető (Tel.: 87/571-274).
Az ingatlan a Badacsonytomaj központjában

106/2 hrsz-ú 931 m2 és a 107 hrsz-ú 1271 m2
területeken helyezkedik el. A 107 hrsz-ú ingat-
lanon található a régi Polgármesteri hivatal
épülete, mely két részből áll. A régebbi
szárny alagsor és földszint kialakítású, magas-
tetős épület palafedéssel, melyhez egy laposte-
tős, szintén kétszintes irodaépületet toldottak.

Víz, villany, csatorna, gáz közművekkel ellátott.
Az épület hasznos alapterülete: 397 m2
A 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 határidejének
letelte előtt az ingatlant bármikor megtekint-
heti, vagy arról információt kérhet.
A pályázaton résztvevőknek pályázati leté-

tet kell fizetni., melynek összege az ingatlanok
nettó könyv szerinti értékének 1 %-a, azaz
372.000 Ft.
A pályázati letétet csekken vagy átutalással

legkésőbb a tárgyalás napjáig kell az Önkor-
mányzat egyszámlájára letétbe helyezni és
legkésőbb a pályázati tárgyalás előtt az igazo-
ló szelvényt be kell mutatni. 
A pályázatot a felhívásnak megfelelő tarta-

lommal, zárt borítékban kell beküldeni, illetve

a Polgármesteri Hivatalban a Vagyongazdál-
kodási és Építéshatósági Osztályon leadni. A
borítékra fel kell tüntetni, hogy „Régi Város-
háza hasznosítási pályázata”.

A pályázat önkormányzathoz történő beér-
kezési határideje: 2012. szeptember 30.
A pályázat bontása: 2012. október 01.
A tárgyalás időpontja: 2012. október 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 tár-
gyalásra jelenjenek meg. A tárgyaláson a pá-
lyázó személyesen, vagy írásos meghatalma-
zottja útján vehet részt. A pályázat kiírója
fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.

Krisztin N. László polgármester

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás (kivonat) a „régi Városháza” hasznosítására



A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület megtar-
totta augusztus 11-én éves közgyűlését a Varga
Kft. Szürkebarát fogadójában.

Csiszka Antal alelnök köszöntötte a megjelente-
ket, köztük dr. Weller- Jakus Tamást és dr. Magó
Ágnest, megállapítva, hogy a meghirdetett kezdési
időponton a tagságnak mintegy 10%-a volt jelen,
így az alapszabály értelmében a közgyűlés fél óra
várakozási idő elteltével lett határozatképes. A
meghívóban szereplő napirendi pontokat módosítá-
sokkal fogadták el, miszerint a BÖÉE Ellenőrző
Bizottságának jelentését csak később, interneten
juttatják el a tagsághoz, az Ellenőrző Bizottság
megüresedett helyére pedig új tagot kell kijelölni.

Simonné Visi Erzsébet elnök, a vezetőség tavalyi
munkájáról tartott beszámolójában kiemelten fog-
lalkozott a strand visszaszerzéséért folytatott küz-
delem fontosabb eseményeivel – kezdeményezik a
terület kisajátítását –, a színes közösségi élettel, a
magán viziközművek helyzetével.

Az Egyesület 2011. évi gazdálkodásáról Kará-
csony Lajosné számolt be, kiegészítésként hozzáté-
ve, hogy a vizesárokkal kapcsolatos gondot a
Csigáskúti úton az egyesület, az elnök asszony és
dr. Magó Ágnes képviselő közös anyagi hozzájárulá-
sával oldották meg.

Az egyesület jövőre nagyobb ünnepséget szeret-
ne rendezni 20 éves megalakulásának emlékére –
mondta a 2013-as évre vonatkozó terveket ismertet-
ve Simonné Visi Erzsébet – ráadásul választás is
lesz, hiszen lejár az 5 éves vezetőségi mandátum. 

A közgyűlés a beszámolók elhangzása után az
Ellenőrző Bizottság új tagjának megválasztotta
Solcz Sándornét, mivel Vágusz Judit lemondott e
tisztségéről.

A hozzászólások során leginkább a szemétszállí-
tással, az utak egyre romló állapotával, a kerékpár-
úttal, a stranddal, a fakivágásokkal, a vadkárral, az
önkormányzat helyzetével foglalkoztak a megjelen-
tek, megdicsérve egyúttal a vezetőség munkáját.

A vezetőség 2011 évről szóló beszámolóját az el-
végzett munkáról és a gazdálkodásáról a szóbeli ki-
egészítésekkel együtt a tagság egyhangúlag elfogad-
ta, a hozzászólásokat és a válaszokat tudomásul
vette. A közgyűlés az egyesület 2012. évi költségve-
tési tervezetét 60.000 Ft pályázati támogatás terve-
zetével 660.000 Ft főösszegben jóváhagyta, azzal a
kitétellel, hogy köteles a 2013. évre kellő tartalékot
képezni.

A BÖÉE Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta
az egyesület 2011. évi tevékenységéről és gazdálko-
dásáról készített Közhasznúsági Jelentést.

Ky (A közgyűlés jegyzőkönyve alapján)

www.badacsonytomaj.hu4 2012. szeptember

2012. augusztus 18-án immáron ötödik alkalom-
mal rendezte meg Egyesületünk a strandünnepet.
A csodálatos nyári időben rengeteg strandtárs
gyűlt össze ünnepelni. Megemlékeztünk Szt. István
államalapítónkról, melynek tiszteletére mi is meg-
szegtünk egy Badacsonyörsön készült friss házi ke-
nyeret. A baráti beszélgetés mellé csülkös pacalt,
és pincepörköltet fogyasztottunk, finomabbnál fi-
nomabb házi borokkal. Köszönjük a hozott finom-
ságokat, a jókedvet és a társaságot Mindenkinek!
Reméljük, jövőre még többen leszünk szeretett
strandunkon!

Simonné Visi Erzsébet

Strandünnep Örsön

Fotó: Simonné

A Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesületünk kap-
csolatépítése  során meghívta a Törökszentmiklósi
Nőegyletet, hogy ismerjék meg Badacsonytomaj és
környékének szépségeit.

Az 1879. október 29-én alakuló, majd újjá szerve-
ződő nőegylet, mely 2010 őszén ünnepelte  újjáala-
kulásának 15. évfordulóját. Augusztus 25-én a déli
órákban érkezett meg a Tomaji kempingbe, ahol
egy ebéddel kezdődött a program. Ebéd után meg-
látogatták a Bazalt templomot, ahol a nyugdíjas
egyesületünk elnöke tartott egy tartalmas tájékozta-
tót Tomaj múltjáról és jelenéről. Templomlátogatás
után megnézték a tájházat. Továbbá ellátogattak
Badacsonyba, ahol részt vettek az első Balaton át-
repülés kapcsán tartott megemlékezésen. A progra-
mok után elfoglalták a campingben a szállásukat és
a szép időt kihasználva megfürödtek a Balatonban.

Kölcsönös egyesületi megalakulások és eddigi
tagsági életünk ismertetése, valamint egy szép szív-
bemarkoló vers után, amikor szem nem maradt
szárazon, megkezdődött az igazi vendéglátás. A
Badacsonytomaji Nyugdíjas egyesületünk tagjai igazi
szíves vendéglátást teremtettek az alföldi emberek-

nek, akik vegyes összetételűek voltak, nagymamák,
és papák, unokák. Közülünk voltak akik egészségi
okok miatt nem tudtak eljönni, de süteménnyel
kedveskedtek a vendégeknek. Mások az édes bada-
csonyi  nedűvel emelték a jó hangulatot. 

Köszönet mindazon tagjainknak, akik adománya-
ikkal, illetve jelenlétükkel emelték a találkozó szín-
vonalát: Farkas Mihályné, Fekete Ferenc, Flamis
Mihály és neje, Halász Ferencné, Kós Péter és ne-
je, Liptai Gyuláné, Mórocz István és neje, Németh
József, Rácz Mária, Riba Gábor, Sári Miklósné,
Stankovics György és neje, Szilágyi István, Timár
Józsefné, Orbán Dezsőné. Fogyott a bor, a zsíros
kenyér, a lila hagyma és a sok finom édes és sós
sütemény, zene, tánc emelte az est  jó hangulatát.
Vendégeink 26-án 9 órakor indultak vissza, megáll-
va Balatonfüreden a város nevezetességeinek meg-
tekintése céljából.

Mi úgy érezzük, hogy méltán viszik el jó hírün-
ket, szeretetünket, szíves vendéglátásunkat és el-
mondják ismerőseiknek is milyen szép a Balaton és
környéke. Megígérték, hogy visszajönnek egy még
hosszabb időre. Nyugdíjas Egyesület

Baráti találkozó

A változások éveReferencia-
intézmény a Tatay

Referencia-intézménnyé vált a Tatay Sándor Közös
Fenntartású Általános Iskola

A TÁMOP-3.1.7-11/2  pályázat záró rendezvényét
tartották 2012.augusztus 29-én a badacsonytomaji
iskolában. Az Új Széchenyi Terv keretében meghir-
detett pályázat megvalósítása során felkészült az
intézmény a referencia-intézményi szerepkörre: ki-
alakították azt a szervezeti formát, melynek segít-
ségével fogadhatják a más iskolákból érkező tan-
testületeket, kidolgozták jó gyakorlataik átadásának
eljárásrendjét, kiegészítették az iskola dokumentu-
mait a szükséges módosításokkal.

A képzések segítségével számos hasznos ismere-
tet sajátítottak el a referenciaintézményi működés-
sel kapcsolatban. A pályázati támogatásból közel
800.000 Ft-ot fordíthattak eszközbeszerzésre, töb-
bek között projektorokra, fehér táblára, bútorzatra.  

Fehérvári Krisztina közoktatási szakértő előadá-
sában elismeréssel szólt a nevelőtestület lelkes
munkájáról, az intézmény egészére jellemző innova-
tív szemléletmódról, mely a szakmai munka színvo-
nalának folyamatos emelését lehetővé teszi.

Csizmarik Béláné igazgató részletesen beszámolt
az elvégzett tevékenységekről, majd a pályázatban
közreműködőknek megköszönte, hogy a pályázat si-
keres megvalósításához munkájukkal, támogatásuk-
kal hozzájárultak. Ky

Az első óra és egyúttal az új tanév kezdetét jelző
csengő szeptember 3-án szólalt meg a Tatay
Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolában.

Csizmarik Béláné igazgató köszöntötte a megje-
lent vendégeket, diákokat, majd a szünetben történt
események közül kiemelte az öt nyári tábort, meg-
köszönve a szervezők áldozatos, önzetlen munkáját.
A szülőkhöz fordulva elmondta, hogy az oktatásban
várható szervezeti, tartalmi változások mellett is a
megszokott színvonalon szeretnék biztosítani az ok-
tató-nevelő munkát. A tanulmányi munka terén is
lesznek új feladatok, - tette hozzá az igazgató - az
első és ötödik évfolyamon például naponta lesz
testnevelés. A bevált gyakorlatokat viszont megtart-
juk, a Járdányi Pál Zeneiskola, valamint a SzinVonal
Alapfokú Művészeti Iskola segítségével továbbra is
szeretnénk biztosítani a zenei és a képzőművészeti
képzést.

A badacsonyi strand falfestményeinek elkészítése
az egyik legnagyobb nyári munkánk volt, – mondta
Baranyai Zoltánné, a művészeti iskola igazgatója –
már felkértek, hogy a díszítést folytassuk az iskola
lábazatával, amelyhez várjuk ötleteiteket. Intézmé-
nyünk rendezi a IV. Országos Grafika Versenyt,
emellett a kerámia és tűzzománc készítésben meg-
hirdetett versenyekre szeretnénk benneteket felké-
szíteni. A tehetséggondozást is folytatjuk, de játszó-
házakat, további kirándulásokat is szervezünk. Be-
fejezésül az igazgató sikeres tanévet kívánva bemu-
tatta Baranyai Tímeát, a művészeti iskola új tanárát.

Csizmarik Béláné igazgató külön köszöntötte az
elsősöket és a nagycsoportos óvónőket, majd a leg-
kisebb iskolások verses-énekes műsort adtak elő.
Az ünnepség végén a Pedagógus Szolgálatért Emlé-
kéremmel köszönte meg Horváth Lászlónak sok
éves odaadó pedagógiai munkáját a szülők, diákok
és a nevelő-testület nevében az igazgató. Ky

Örsi közgyűlés
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Két korosztálynak rendeztünk tábort a nyár kö-
zepén, az első héten az elmúlt tanévben a szi-
vacskézilabdával megismerkedő gyerekeknek
volt öt napon keresztül foglalkozás napi két ed-
zéssel.

Örömünkre szolgált, hogy nagy létszámban ér-
keztek a gyerekek, bár eleinte szokatlan volt szá-
mukra a napi két edzés. Az újak közül néhányan
már a másodikasokkal együtt szerepelhetnek az
első korcsoportos versenyeken. Jelenleg a csapat
tagjai: Antal Vivien, Borda Cintia, Csombó
Anasztázia, Ihász Vanda, Nagy Ágnes, Varga
Anna, míg a fiúk közül Farkas Gergő, Ódor
Ádám, Tóth Gergő. Elégedett voltam a tíz edzés
alatt nyújtott teljesítményükkel, a lányok és a fi-
úk is elindulnak majd U8-as korosztályban az
Erima gyermekbajnokság Megyei Döntőin.

A második hét már egy összeszokott csapatot
sejtetett, ahol a lányok tudták, hogy mire számít-
hatnak, ehhez képest nehézkesen indultak a me-
dicinlabdás és súlyzós kondicionáló edzések, -
amit persze egyetlen játékos sem szeret, de mu-
száj megcsinálni. Az első két nap után belelen-
dültek a munkába, újra megmutatkoztak a sok-
sok izomcsoportot érintő korábbi képzés eredmé-
nyei, az Ikervár elleni háromszor 20 perces edző-
mérkőzésen látottak már igazolták, hogy minden
rendben van.

A tábor végére tanulságként leszűrhető (az elő-
forduló zavaró tényezők mellett), hogy ez a csa-
pat kézilabdázni szeret, élvezi a játékot, bár az
edzéseken nem volt mindig motivált, azonban a
játékhoz szükséges alapokat kötelező megcsinál-
ni, mert anélkül nincs eredmény. A 2012/2013-as
tanévben a keretet a következő gyerekek alkot-
ják: Borda Veronika, Csombó Amanda, Csillag
Virág, Fülöp Nóra, Fülöp Viktória, Jagasits
Gvendolin, Kiss Laura, Novák Jázmin, Novák
Panna, Samu Aliz, Tóth Tímea, Zentai Nóra.

A tervünk az, hogy nevezünk a Győri Audi
ETO KC által kezdeményezett nyílt kézilabda baj-
nokságban, mert fontos, hogy megfelelő edzett-
ségi állapotban legyünk a Erima gyermekbajnok-
ság küzdelmeire, a III. korcsoportos körzeti
Diákolimpiára és a régiós bajnokságokra. Van
tennivalónk bőven, de azt gondolom, hogy szépen
felsorakoznak mellénk majd a támogatóink és
alakul a felmenő rendszerű kézilabdaképzés az
iskolában. Bátran mondhatom, hogy a kézilabda
az egyik legnépszerűbb sportág lett az iskolában.

Szeptember elsején részt vettünk a Magyar
Kézilabda Szövetség meghívására a Veszprém
Arénában a Kölyökkézi Tanévnyitó ünnepségen,
amelyen fontos volt megjelenni, hiszen sok érté-
kes információhoz jutottunk a jövővel kapcsolat-
ban, ami feltétlen szükséges a tanév feladataihoz.
Egész nap bemutató mérkőzések voltak, valamint
a sportág felső vezetése és a kormány is képvi-
seltette magát, illetve az olimpiai negyedik férfi
kézilabda válogatott játékosa, a jelenleg sérült
Császár Gábor dedikált a jó hangulatú megnyitón.
Köszönjük szépen Zapletál József, Schneider
Zsolt tanár urak és a szülők segítségét. 

Tapolcai Gábor
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Nehézkes indulás,
lendületes befejezés

A polgármesteri köszöntő alatt a légtérben
Darazsac András az „Aero-Wasp” Légiszolgáltató
Cég tulajdonosa, oktató, berepülő pilóta és fia,
Darazsac Balázs pilóta Z-37-es SMELÁK - jól is-
mert nevén STUKA – gépével, a II. világháborús
veszprémi STUKA Század jelével felfestve tisztel-
gett Lányi Antal repülős hadnagy emléke előtt és a
levegőből koszorúzta meg az emlékművet.

Egy közösséget minősít az, hogy milyen ünnepe-
ket tart, milyen hagyományokat ápol - mondta dr.
Simicskó István honvédelmi minisztériumi államtit-
kár emlékező beszédében – mire hívja föl az ott
élő közösség figyelmét és adja át azt a szellemisé-
get, amit fontosnak tart az ott élő gyermekek, fia-
talok számára is. Lányi Antal cselekedete példaér-
tékű volt, nemcsak egyéni bátorságáról tett tanúbi-
zonyságot, hanem arra szólít bennünket, hogy
olyan környezetet teremtsünk, amelyben megvaló-
sulhatnak az úttörő elképzelések. Az emberi közös-
ségeket mindig azok az emberek vitték előre, akik
tenni, alkotni akartak a nemzet egészének javára.

Knoll Gyula repülőezredes történelmi megemlé-
kezésében részletesen ismertette a 101 évvel ez-
előtti eseményeket, illetve a repülés történetéből is
megvillantotta a legfontosabb fordulópontokat.

Földi István esperes, plébános, tábori lelkész a
hősi halált halt repülősök emlékére mondott fo-
hászt, majd ezt követően a megemlékezés koszorúi-
nak elhelyezésére került sor. A Honvédelmi minisz-
térium részéről dr. Simicskó István honvédelmi mi-
nisztériumi államtitkár, a Veszprém Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének részéről Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő, a fonyódi önkormányzat
nevében Hidvégi József polgármester és Farkas
Gábor tanácsnok, a badacsonytomaji önkormányzat
nevében Krisztin N. László polgármester és Rajzó
Ildikó képviselő koszorúzott, végül Knoll Gyula re-
pülőezredes rótta le kegyeletét az emlékműnél.

A koszorúzás után Bognár István vezetésével vi-
torlázó- és sárkányrepülők rótták tiszteletkörüket
Badacsony felett, miközben díszsortűz dördült a
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület helyszínen
kiállított FUG-jából.

Az est zárásaként a Szent István Közösségi
Házban a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A repü-
léstörténeti kiállítást Horváth Gábor az egyesület
elnöke nyitotta meg. Deák Ferencné-Ky

Repülős emléknap
Krisztin N. László végül Szent István király fiá-

hoz írt intelmeiből idézett, majd arra biztatta a je-
lenlévőket, hogy maradjanak jók, a szeretet erejé-
vel küzdjenek, de álljanak ki az igazságért, az igaz-
ságunkért. Emeljék fel a fejüket, legyenek büszkék
a múltjukra, biztassák egymást, küzdjenek a szent
magyar földért, s hívják segítségül a hitük erejét.

A polgármester felemelő szavai után következett
a Tóth Mariann által színpadra állított ünnepi mű-
sor, melyben közreműködtek a város művészeti cso-
portjai, a Himfy Irodalmi Kör és a Nők a Balaton-
ért Egyesület Badacsonytomaji Csoportjának ének-
kara. Az Ezüst Kükapu Táncegyüttes előadása kö-
zepette a templom teraszáról leomló görögtűz lát-
ványa meglepetéseként emelte az ünnepség fényét.

A kenyérszegést követően a megáldott kenyér-
ből, kalácsból és kuglófból, valamint az ünnepi bor-
ból, melyet Weller András borász ajánlott fel, a
hagyományokhoz híven az ünneplő közönséget a
Kolping Család Egyesület és a Szent Erzsébet
Karitász csoport asszonyai kínálták. A kínálás alatt
a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola tanáraiból és
növendékeiből álló kamarakórusok ünnepi műsorát
hallgathatta a rendezvényre ellátogató szépszámú
közönség. Deák Ferencné-Ky

Róza napi szüretnyitót tartottak a Szegedy Róza
Irodalmi és Bormúzeumban szeptember 4-én. A
reformkori szüretek hangulatát visszaidéző ren-
dezvény hagyományteremtő szándékkal került
megszervezésre.

Vollmuth Péter, Badacsonytördemic polgármeste-
rének kezdeményezésére szerették volna a szerve-
zők visszaidézni a ház neves lakóinak korát, vers-,
zene- és tánckultúráját. Az alapgondolatot felka-
rolta az üzemeltető Békássy János és Tóth Mari-
ann közreműködésével, támogatásával létrejött az
első szüretnyitó Róza nap, ahol az első mustkósto-
lást szürethez kötődő versek, korabeli énekek és
hangszeres zeneszámok előadása kísérte. Az alka-
lomhoz illő néptánc-csokor megtekintése után a
megjelent 50-60 fő ürmös borral koccintott, majd kö-
tetlen beszélgetés mellett élvezte a hely hangulatát,
a kilátást és a csodálatos őszi naplemente perceit.

A műsorszámok előadásában közreműködtek a
badacsonytomaji Himfy Irodalmi Kör tagjai (Tóth
Mariann, Szántainé Ruzsa Mariann, Ali Éva és
Vizkelety Dóra), Mészáros Rózáék, és a Tördemici
Néptáncegyüttes.

Az 1927-től 1950-ig vezetett szüreti vendégkönyv
hagyományát felelevenítve a rendezvény végén a
megjelentek aláírásukkal látták el az újonnan meg-
nyitott szüreti vendégkönyvet, a jelenlévők pedig
megállapodtak, hogy hagyományteremtő szándék-
kal minden év szeptember 4-én, Róza napján szü-
retnyitót tartanak. Ky

Szent István ünnepén

Róza napi szüret
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A Szegedy Róza Ház Irodalmi és Bormúzeum-
ban az állandó kiállítások mellett szeptember vé-
géig megtekinthető dr. Konthur Bertalan bronz-
plakett kiállítása híres írókról és zeneszerzőkről,
köztük Badacsonyban élő és alkotó művészekről
is. A múzeum nem zár be szeptember 30-án, ha-
nem nyitva lesz, amíg az időjárási viszonyok függvé-
nyében biztonsággal megközelíthető. Figyelem! A
múzeumot a helyi lakosok ingyen látogathatják!
Várunk minden kedves badacsonytomaji polgárt!

Fotó:  Deák

A repülés az ember régi vágya, számtalan kísérletet tet-
tek bátor feltalálók hogy a levegőt az ember számára
meghódítsák.



Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
2012. szeptember 10–től a 107-es segélyhívó szám
automatikusan a Veszprém Megyei Rendőr-főkapi-
tányság ügyeletén csörög. Sem ez, sem pedig a
112-es segélyhívó nem alkalmas azonban arra,
hogy arról városi rendőrkapitányságot, esetlege-
sen ügy előadóját kapcsoljuk. 

Éppen ezért megkérünk mindenkit, hogy a se-
gélyhívókat – ahogyan a neve is jelzi – csak szük-
ség esetén, segélykérésre használják. Ügyintézés,
érdeklődés céljából hívják az adott szerv központi
számát az alábbiak alapján:

- Veszprémi Rendőrkapitányság: 06-88/428-022
- Ajkai Rendőrkapitányság: 06-88/500-990
- Balatonalmádi Rk.: 06-88/438-711
- Balatonfüredi Rk.: 06-87/482-288
- Pápai Rendőrkapitányság: 06-89/313-011
- Tapolcai Rendőrkapitányság: 06-87/412-322
- Várpalotai Rendőrkapitányság: 06-88/592-450
További, hasznos telefonszámokat találnak a

rendőrség honlapján, a Veszprém megyei alportá-
lon is (www.police.hu/veszprem) . A társszervek,
mentők és tűzoltók elérhetőségeit szintén a hon-
lapjukon (www.mentok.hu, www.veszprem.kataszt-
rofavedelem.hu) láthatják. 

Kérjük, segítsék munkánkat, hiszen a fentiek
betartásával elkerülhető lesz, hogy a bajba jutot-
taknak hosszabb ideig kelljen várni a szabad vonal-
ra, s így gyorsabban érkezhet a gyakran életmentő
segítség. Tapolcai Rendőrkapitányság
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1317-ben az alábbi latin nyelvű okiratban emlí-
tik először Tomaj nevét, amikor Tomaji Miklós
fiai megöröklik a Rátót nembéli, Gyula özvegyé-
nek Tarna birtokát.

(Értelemszerű fordítás)
A veszprémi egyház káptalanja, az összes

Krisztusban hívőknek, akik a jelen írást megtekin-
tik, üdvöt az adományozóval. Midőn a körülmé-
nyek és az idők változékonysága miatt, nehogy
megváltoztassák az eredeti szándékot, azért írás-
ban rögzítjük a tényállást. Mindenkinek tudomá-
sára hozzuk jelen írásunkkal, hogy a nemes
Kingus úrnő, a Ráthold nembéli Baldauin fiá-
nak, Gyula ispánnak özvegye, a domonkos rend-
hez tartózó fr. Mór, az ő testvérének tanúskodása
mellett, aki a Csák nembéli Ugod bán fiának
Dömötörnek a fia, az apostoli levelek tanúsága
szerint, rendtársaitól kegyesen engedélyt kapott,
hogy öröklött birtokairól szabadon rendelkezhet,
amely (írásbeli) engedélynek tisztelendő Tamás
esztergomi érsek pecsétjével hitelesített másolatát,
nekünk bemutatta. Ennek következtében egyrész-
ről Tomaji Miklós fiainak, Andrásnak, Pálnak és
Dénesnek az Ugodi Dömötör bán birtokából leány
negyedrész címén neki jutott Tarna nevű birtokot
egész terjedelmében, melyet Gyula nevű fia nyolc-
van márkáért eladott Pál, András és Dénes testvé-
reknek, az eladásba beleegyezik és hozzájárul, hogy
nevezettek utódai is örökölhessék a Tarna nevű
földet. Ezen ügyletet személyes jelenlétükkel, testvé-
rével, fr. Mórral együtt (is) megerősítik.

Ennek bizonyságául és megerősítésére jelenlévők
pecsétünkkel megerősített levelünket kiadjuk.

Kiadatott Domonkos mester egyházunk olvasó-
kanonokja által az Úrnak 1317. esztendejében
márc. 18-án. Isten kegyelméből István püspökünk,
a királyné kancellárja és Veszprém örökös főis-
pánja (továbbá) a megbízható Pósa mester prépost,
Mihály éneklő-, Egyed őrkanonok jelenlétében.

Fordította: Szerenka Miklós

Településünk névadója, a már Anoninusz által is
említett, magát Tanucz-aba besenyő vitéztől szár-
maztató Tomaj nemzetség, Taksony fejedelem ko-
rában /950-970/ jött hazánk területére. Előbb a
Tisza mentén telepszenek le, majd a nemzetség
egyik ága a Dunántúlon, a Balaton környékén sze-
rez tekintélyes birtokokat. Ezért van errefelé a
sok Tomaj összetételű helynév: Badacsonytomaj,

Cserszegtomaj, Lesencetomaj.
A Dunántúlra szakadt nemzetség egy része a

Badacsony hegyének keleti oldalán, illetve lábánál
a Kőkapu alatti területen és a mai
Badacsonytomaj magasabban fekvő pontjain, így a
volt felső iskola környékén foglalt helyet. Ezeken
a részeken alakult ki Felsőtomaj és Alsótomaj.

A falu határában lévő Halastó dűlő máig is ta-
núsítja, hogy a sík területeket, a réteket, akkor
még a Balaton vize és nádasok borították, ezért
települtek őseink a hegy oldalára. De szerepe volt
ebben a bővizű Klastrom-kútnak is, amely a Szent
Imre kolostor mellett Felsőtomaj egy részét is el-
látta ivóvízzel.

Veszprém megye helytörténeti lexikonja szerint
a személyi elnevezés alapján településünknek már
a 12. században meg kellett lennie. Első írásos em-
lítése 1317-ből való, amikor Thomoy néven szere-
pelt. A már említetteken kívül 1668-ig a Ládtomaj,
az Udvarnoktomaj és a Nagytomaj neveket viselte.

Felsőtomaj – a török dúlások következtében –
az 1570-es évekre elpusztásodott és nem is népe-
sült be többé. Udvarnoktomajt a Tomaj területén
élő udvarnokok földjét csak egyszer, 1398-ban em-
lítik a dokumentumok. Nagytomajt – mint a szom-
szédos Lád melletti falut - Ládtomajnak is nevez-
ték és a két helynév azonos Alsótomajjal, amely
nemesek lakta település volt.

A Lád jelző eredetére kétféle magyarázat is
van. Az egyik szerint megkülönböztető szó és a
két Tomaj közül a Lád községgel szomszédosnak a
jelzője. A másik változat szerint akkor kapta Tomaj
a Lád előtagot, amikor Ládi István birtokába került
1344-ben, az addig Szigliget várához tartozó telepü-
lés. (1453-tól egyébként újból Szigliget tartozéka.)

Ugyancsak 1344-ben említik először Tomaj egy-
házát, amely a mai Közösségi Ház helyén állt és
amelyet aztán a törökök pusztítottak el a 16. szá-
zadban, a Szent Imre kolostorral együtt.

A 14. században a Ládi nemzetség és a Tomaji
család birtoka. A 15. század végén a Rátóti
Gyulaffy család szerez részeket mindkét Tomajon,
a 16. században pedig már egyedül övék. A
Gyulaffyak után 1627-től az Esterházyaké és ezek
devecseri uradalmához tartozik.

A Tomaj helynév előtt 1668-ben jelent meg első
ízben a Badacsony hegynév. Tehát 1688-tól telepü-
lésünk neve Badacsony Tomaj. Mai írásmódjával –
Badacsonytomaj – 1711-ben szerepelt először.

Az evangélium egyik gyöngyszeme ez a beszél-
getés a szamariai asszonnyal. Jákob kútjánál Jézus
az egyik leghétköznapibb dologról, a vízről beszél,
amely mégis a legkívánatosabb és a leginkább
életbevágó elem mindazok számára, akik a siva-
taghoz szoktak. Nekik nem sokat kellett magya-
ráznia, hogy mit jelent a víz. A forrásvíz a mi ter-
mészetes életünket szolgálja, míg az élő víz,
amelyről Jézus beszél, az örök életet. Ahogy a si-
vatag is csak egy bőséges esőzés után virágzik ki,
ugyanígy a keresztségben elvetett mag is csak ak-
kor sarjadhat ki, ha Isten igéi táplálják bennünk.
És akkor a növény növekedni kezd, új hajtásokat
hoz: fává fejlődik vagy gyönyörű virággá, mert az
ige élő vizéből táplálkozik. Ez adja neki az életet,
és tartja is fenn mindörökre. 

Jézusnak ezek a szavai mindnyájunkhoz szól-
nak, akik szomjazunk ezen a világon: azokhoz,
akik tudatában vannak lelki szárazságuknak, és
érzik a mardosó szomjúságot; és azokhoz is, akik
nem látják szükségét, hogy merítsenek az igazi
élet és az emberiség nagy értékeinek a forrásá-
ból. Jézus lényegében a mai kor minden emberét
hívja, amikor megmutatja, hol találhatunk választ
a kérdéseinkre és beteljesülést a vágyainkra. 

A mi dolgunk tehát az, hogy merítsünk az Ô
szavaiból, és hagyjuk, hogy átitasson minket üze-
netével. Mégis hogyan? Úgy, hogy újraevangelizál-
juk az életünket megvizsgálva azt szavai tükrében,

keresve a módot, hogy úgy gondolkozzunk, mint
Jézus, az Ô szívével szeressünk. Minden pillanat,
amikor az evangéliumot próbáljuk élni, egy csepp
az élő vízből, amelyből Jézus ad inni. A szeretet
minden megnyilvánulása felebarátaink iránt egy-
egy korty ebből a vízből. Igen, mert ennek az élő
és oly értékes víznek az a sajátossága, hogy min-
den alkalommal feltör szívünkben, valahányszor
megnyitjuk a többiek szeretetére. Ez a forrás –
Isten forrása – annyira lesz bővizű, amennyire
mások szomját oltjuk vele kicsi vagy nagy szere-
tet-tetteinkkel. Megértettük tehát, hogy szomjunk
csillapításához azt az élő vizet kell ajándékoznunk,
amelyet Jézusból merítünk önmagunkban. Néha
elég egy szó vagy mosoly, az együttérzés egy egy-
szerű jele, hogy ismét eltöltsön minket a teljesség,
a mély megelégedettség, a kitörő öröm érzése. És
ha folytonosan adunk, akkor a békének és az
életnek ez a forrása egyre bővebb vizet fog adni,
és nem apad el soha. 

Van egy másik titok is, amelyet Jézus nyilatkoz-
tatott ki nekünk, egy másik kiapadhatatlan forrás.
Amikor ketten vagy hárman egyesülnek az Ô ne-
vében, szeretetével szeretve egymást, Ô közöttük
van.  Ilyenkor szabadnak, egynek, fénnyel telinek
érezzük magunkat, és élő víz forrásai fakadnak
szívünkben.  Jézus ígérete válik így valóra, mert a
víz, amely szomjunkat örökre eloltja, tőle ered,
aki itt van közöttünk.   CL István atya

Katolikus üzenet: “Mindaz, aki e vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, 
melyet én adok, nem szomjazik meg soha többé, hanem a víz, amelyet én adok, 
örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” (Jn 4,13-14)

Kalmár László: Tomajtól Badacsonytomajig &Könyvtár

Gyászhírek:

Csapai Árpád 
(született 1939-ben, elhunyt augusztus 26-án)

Szabó Károly Istvánné 
sz. Horváth Györgyi Erzsébet 

(született 1949-ben, elhunyt szeptember 6-án)

Nyugodjanak békében!

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.

Csak segélyhívásra!

Ez úton is köszönetet szeretnék mondani mind-
azoknak, akik a Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt-
jével 2012. március 15. alkalmából történt kitünte-
tésem alkalmából gratulációikkal, jókívánságaikkal
megkerestek. dr. Bertényi Iván

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézménye nevében ezúton is szeretném megkö-
szönni mindazoknak, akik bármely módon segítsé-
get nyújtottak, hozzájárultak a Badacsonyi Ôsz
2012. programsorozat keretében megvalósult Bada-
csonyi Fényvarázs, Szent István király ünnepe,
Lányi Antal Repülős Emléknap és a Badacsonyi
Szüret rendezvény sikeres lebonyolításához.

Fodor József igazgató

Köszönetnyilvánítások
Badacsonyi ősz 2012

Badacsonyi szüret

Gratuláció

Köszönjük Badacsonytördemic település polgár-
mesterének, hogy a szüreti felvonulásra a 2. osztá-
lyos tanulók részére traktort biztosított térítés-
mentesen, ezzel hozzájárulva a mi kis kalózaink si-
keréhez.

A 2. osztályos tanulók, szüleik és tanító néni 



Szeptember 1-jén ismét megrendeztük az a hagyo-
mányos jótékonysági főzést Badacsonyban, ezúttal a
Pipitér Óvoda apróságainak gyűjtöttünk pénzt, hogy
minél több beltéri játékkal gazdagodhassanak.

Az idén - a megszokottól eltérően - a badacsony-
tomaji kereskedőket, üzlettulajdonosokat is megke-
restem és meginvitáltam egy főzésre. Nagy örö-
mömre, szinte mindegyik vállalkozó vagy elfogadta
a meghívást és csatlakozott hozzánk, vagy felaján-
lott valamit, amit értékesíteni tudunk, vagy felhasz-
nálhatunk a főzéshez. Anyagi támogatást sehol sem
kértünk, mégis érkezett hozzánk pénzbeli felaján-
lás Dr. Szabó Krisztiántól (Griff Gyógyszertár),
Mészáros Évától és a Tatay Sándor Általános
Iskola dolgozóitól. Nagy segítséget kaptunk az esz-
közök beszerzéséhez. A kenyeret a Füred és a
Badacsony pékségek, valamint a Pólus Coop bizto-
sította. A papírtálcákat, a műanyag tányérokat,
evőeszközöket, szalvétákat Lukács Antalné (Menü
Bt.), a Total Clean mosoda, Hídvéginé Mejlinger
Anita és az anyósom, Szabó Lászlóné vásárolta
meg. Rengeteg étel- és italfelajánlás érkezett. A
Muskátli étteremtől frissen sütött pogácsát, Lukács
Antalnétól friss pék kiflit kaptunk. A Lacus Pelso
Pizzéria pizzákat sütött és forrón ki is szállította,
Gelencsér Tamás óriás fánkokat rendelt nekünk, a
gumicukros Tóth Szilvi pudingos palacsintát sütött.
Nagy István, a Borbarátok étterem részéről bort,
az Istvándy pincészet szőlőlét, Baumann Szabolcs
szódát ajánlott fel. Magyaródi Attila és családja
szürkemarha és mangalica húst, Ágoston Endréné
(Boltika ABC) és a Hanibe Kft. pedig a főzéshez
szükséges zöldségeket, fűszereket adott. Zöld
Lajosné (Vendégváró Büfé) savanyúságot hozott,
míg Tibol Balázs (MOL benzinkút) gázpalackot
ajánlott fel a főzéshez. 

A bográcsokban sokféle finomság rotyogott, töb-
ben grillen és tárcsán is sütöttek. Ehettünk tárko-
nyos hallevest, rántott halat, szarvas-, szürkemarha-
, illetve pincepörköltet, tócsit, lecsót, csevapcsicsát,
mangalica steak-et. Örültem, hogy sokan csatlakoz-
tak hozzánk és eljöttek főzni  azért, hogy minél
több pénzt gyűjtsünk az ovisoknak és eltöltsünk egy
kellemes, jó hangulatú szombatot.

Köszönöm a résztvevőknek: Jakab Katinak és
Molnár Tamásnak (Badacsonyi Pálinkaház), Szalai
Zolinak és családjának(Zoli Butik), Biró Zolinak és
családjának(Móló Divat), Sirkó Csabinak (Alibi Bár),
Franczinak, Schramm Lacinak, Sztergár Ferinek,
Nagy Gézának (Borpatika), Bujtor Józsinak, Vercz
Attilának, Nagy Zolinak és családjának,Tóth
Bélának és családjának (Bevásárló udvar), Németh
Balázsnak és családjának (Rio Cafe),
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának, a
Polgármester úrnak. Legnagyobb köszönet a fér-

jemnek, Szabó Szilárdnak (Fixpont), gyermekeim-
nek, hogy segítettek megszervezni és lebonyolítani
ezt a rendezvényt. Külön köszönöm, hogy az óvodai
dolgozók is megtiszteltek minket jelenlétükkel és,
hogy a munkában is számíthattunk rájuk.
Köszönöm Nagyné Pál Zsuzsannának, hogy reggel-
től estig egy személyben képviselte a Szülői
Munkaközösséget. Köszönöm Illés Zoliéknak (Óbes-
ter Panzió) és Feketéné Szabó Julcsiéknak és bará-
taiknak, Bárány Nórinak és Mohos Iminek, hogy
ovis szülőként eljöttek, hogy segítsenek. Köszönöm
Greznár Attilának és családjának, hogy a kedvün-
kért maradtak itt még egy napot. 

A főzőcsapatok és felajánlók mellett sok egyéb
segítséget is kaptunk. Földi István atya a miséken
hirdette a rendezvényünket, Varga Attila
(Nyílászáró beépítő) fuvarozta a sörpadokat, aszta-
lokat, amiket az Egry József Művelődési Ház bo-
csátott rendelkezésünkre. A Badacsonytomaj VN
Kft. több hulladékgyűjtőt is kihelyezett, Fábián Zoli
(Il Capitano tulajdonosa) adta a hangtechnikát, az
Önkormányzat pedig biztosította számunkra a terü-
letet és egy raktárt az eszközök tárolására. Varga
Attiláné és Biróné Zoltai Renáta szállította a pogá-
csát és a fánkot. Köszönjük!

Az Istvándy Pincészet felajánlott egy csodálatos
kültéri virágot, a Borbarátok étterem egy 10000
Ft-os vacsorautalványt, Zsiga Csaba, a Dreamline
Vízitaxi kapitánya pedig egy balatoni élménykört.
Úgy gondoltuk, hogy mindezt úgy tudjuk a legered-
ményesebben hasznosítani, ha kisorsoljuk tombolá-
val. A dr. Sellyei Ferencnétől (Irka- Firka) kapott
tombolajegyeket az óvónők néhány perc alatt elad-
ták. A fődíjat, a balatoni élménykört Márti óvó né-
ni nyerte meg. Neki és kolléganőinek egy csodála-
tos és felejthetetlen élményben volt része.

Mikor elkezdtük szervezni ezt a jótékonysági fő-
zést, körbeplakátoztuk Badacsonyt, Örsöt és To-
majt. Hirdettük a Badacsony Újságban, a Bada-
csony Televízióban és a templomban. Ennek ellené-
re sem a helyi lakosok, sem az óvodás szülők nem
tiszteltek meg bennünket részvételükkel. Elszomo-
rító volt az érdektelenség, de nem keserített el
minket. Rengeteg turista érkezett busszal, hajóval,
sok külföldi és belföldi nyaralóvendég látogatott el
a mólóra. A finom ételek mellé kiváló cigányzene
társult. Potyó és zenekara szórakoztatott minket és
vendégeinket. Bár az időjárás nem kedvezett ne-
künk – hol esett, hol sütött –, aki akarta jól érezte
magát és jóllakva, élményekkel gazdagon tért haza.

A nap végére 387000 Ft gyűlt össze. Az óvónők
már válogatják a játékokat, reméljük, minél hama-
rabb meg tudjuk vásárolni azokat és átadhatjuk új
birtokosaiknak.

Szabóné M. Mónika

Jótékonysági Főzés

Augusztusban értesítést kaptak az Ábrahámhegy-
től Badacsonytomajon és Szigligeten keresztül egé-
szen Balatonedericsig terjedő 71-es út menti tele-
pülések önkormányzatai, hogy a Közútkezelő ezen
a vonalon 445 db., mintegy 1450 m3 út menti fát,
azaz fasorokat készül kivágni. 

Első olvasatra a legtöbb polgár megértéssel ol-
vasná e sorokat, valójában itt súlyos félrevezetés-
nek vagyunk tanúi. Ugyanis szó nincs arról, hogy
csak a tényleg korhadozóknál rendelték el a vágást.
Nem, hanem un. „tarvágás” történik, azaz kivétel
nélkül minden út menti fát kiirtottak és kiirtanak a
föld felett 20-30 cm-es csonkot ott hagyva. 

Az megérthető, hogy a fák lombozata száraz ága-
kat is tartalmaz, amelyek viharos időben veszélye-
sek lehetnek a járművekre, de talán még sem a
nemzeti vagyon részét alkotó fasorokat kellene ki-
vágni, hanem csupán a lombkoronát alakítani.
Európa fejlett országaiban úgy védekeznek az eset-
leges viharkárok ellen, hogy a fák ágait csonkig
évente visszavágják, de a koronát mindenképpen

gondozzák. Nálunk újabban inkább tövestül kivág-
ják, mert ez az egyszerűbb. Gondoljuk végig, hogy
Európa legszebb fasorait Franciaországtól
Olaszországon át azon indok alapján kellene kiirta-
ni, hogy szélsőséges időjárás esetén veszélyesek le-
hetnek az arra haladókra. Ilyen alapon az épülete-
ket is le lehetne bontani, mert időnként a szél le-
kapja a cserepet vagy akár a tetőt, vagy hullik a
vakolat a járdára. Elfogadhatatlan tehát a
Közútkezelő indoklása. A kivágásra kijelölt listában
nem csak a nemes nyár, hanem a jegenyék, sőt a
fűzfák is szerepelnek. Képzeljék maguk elé a 71-es
utat a vidék karakterét meghatározó fasorok nél-
kül. Mert azt mindenkinek világosan kell látni, hogy
egy új fasor kialakulásához egy emberöltő szüksé-
ges. Ugyanis az új fasorokat, ha telepítenek is cse-
metéket, az „unokáink sem fogják látni”.

A viták, érvek és vizsgálódások előtt mindenek
előtt azonnal és minden eszközt felhasználva le kell
állítani a fakivágásokat, mielőtt végképp nem lesz
késő. Németh Barnabás

Tájépítészet magyar módra
Olvasói levelek*

72012. szeptemberwww.badacsonytomaj.hu

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-
testülete, a szeptember 12.-én megtartott soros
nyilvános ülésén a következő 185/2012. (IX.12.) sz.
határozatot hozta a 71-es út menti fakivágás tár-
gyában, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellen-
szavazat nélkül:

1. a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél folyamat-
ban lévő közigazgatási hatósági eljárásba ügyfél-
ként rész kíván venni! Kéri a fakivágások engedé-
lyezésének azonnali felfüggesztését. 

2. Kéri bemutatni, hogy milyen tanulmány alap-
ján mondták ki, hogy 443 fa balesetveszélyes (a
fák diagnózisát bemutató tanulmány).

3. Kéri továbbá a Magyar Közútkezelő Nonprofit
Zrt-t, mutassa be az önkormányzatnak, hogy a fák
majdani kitermelését végzők milyen szakmai hát-
térrel rendelkeznek (a fakitermeléshez szükséges
jogosítvány megléte). 

4. Amíg a kért dokumentumokat nem bocsátják
az önkormányzat rendelkezésére, nem adnak enge-
délyt a fakivágásra. Amennyiben az mégis elkezdő-
dik, úgy jogi lépéseket szorgalmaznak.

Hat igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózko-
dás nélkül az Önkormányzat az Ötv.101 § (1) bekez-
dése alapján biztosított felterjesztési jogával élve
megkeresi a fakivágások ügyében az illetékes
Minisztériumot.

Hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a Közútkezelő Vállalattól tájékoztatást kér,
hogy a József Attila úton (és annak folytatásán)
korábban elvégzett fakivágások tekintetében ki
volt a fakitermelést végző cég, megelőzte-e közbe-
szerzési eljárás a munkát végző cég kiválasztását,
mi lett a kitermelt fa sorsa, és mi fog történni az
elbokrosodott csonkokkal.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-
testülete kártérítési igénnyel fordul a Közútkezelő
Vállalat felé az edzőpályánál okozott károk megté-
rítéséért. Ky

Napirenden a favágás

A NET programról
Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tájékoztatót adott ki a
hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget
tenni nem tudó természetes személyek lakhatásá-
nak biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény-
ről. (Részlet a tájékoztatóból, a teljes változat a ba-
dacsonytomaj.hu oldalon megtalálható).

A NET programra vonatkozó jogszabály:
A Nemzeti Eszközkezelőre vonatkozó szabályokat,
- a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek

eleget tenni nem tudó természetes személyek lak-
hatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. tör-
vény, valamint

- a Nemzeti Eszközkezelő Zrt, működésével kap-
csolatos egyes szabályokról szóló 128/2012, (V1,26.)
Korm. rendelet tartalmazza.

MI a NET program lényege?
A NET program a kormány Otthonvédelmi

Akciótervének keretein belül a leginkább rászorult
hiteladósokon kíván segíteni. A program a három
szereplő — hiteladós, hitelező, valamint a Magyar
Állam — közös áldozatvállalásán alapul.

Ennek keretében:
- a hiteladós lemond az ingatlan tulajdonjogáról,

és bérlőként otthonában maradhat;
- a Magyar Állam megvásárolja a felajánlott in-

gatlant; a hitelező elengedi a hiteladós fennmaradó
tartozását.

A tájékoztató részletesen taglalja a lakóingatlan
állam általi megvásárlásának feltételeit, az ügyinté-
zés menetét, az ingatlan vételárának meghatározá-
sát, a visszavásárlási joggal kapcsolatos tudnivaló-
kat, a zálogkötelezettre vonatkozó szabályokat, a
díjak, adók, illetékek mértékét.

Az Eszközkezelő az érdeklődők számára a
www.netzrt.hu oldalon, vagy az alábbi, kedvezmé-
nyesen hívható kék számon nyújt tájékoztatást a
NET-programról: 06-40-100-444



„A részvétel több, mint helyet biztosítani az asztalnál”
Cornwall

Lát lehetőséget Badacsonytomaj jobbá tételére?

Van elképzelése arról, hogyan lehetne a Badacsony
ismét az ország és a Balaton egyik legsikeresebb
turisztikai célpontja?

Saját fejlesztését, életét érintően megosztaná gon-
dolatait?

Akkor JÖJJÖN EL a Badacsonytomaj Város Kép-
viselő-testülete megbízásából a településfejlesztési
koncepciót készítő BFH Európa Kft. által szervezett

LAKOSSÁGI FÓRUMRA

(Művelődési Ház, szeptember 27. 17 óra)
Célja: Lakossági vélemények, elképzelések megis-

merése a település jobb működéséhez.
A településfejlesztési koncepció elkészítésének a

célja, hogy egy választási ciklusokon átívelő, széles
társadalmi egyetértésen alapuló fejlődési irányt fo-
galmazzon meg Badacsonytomaj és településrészei,
Badacsony és Badacsonyörs számára.

A koncepció alapja lesz a megújításra kerülő sza-
bályozási tervnek és a megújítandó Helyi Építési
Szabályzatnak is. A fentiek miatt minden helyi la-
kosnak alapvető érdeke, hogy véleménye figyelem-
be vételre kerülhessen.

Számunkra fontos a véleménye! Vegyen részt a
rendezvényen, hogy figyelembe vehessük az Ön
szempontját is!

A szervezők részéről: Bozzay Balázs, ügyvezető
További információk: 

www.badacsonytomaj.hu oldalon

Tervezett vezeték helye, házi bekötés db

Vincellér u. 6

Pauler Ákos u. nem csatornázott szakasza 8

Harsona köz 16

Római u. Kossuth u. és Kápolna u. közötti szakasza 24

Kossuth Lajos u. 5

Kápolna u. 12

Pöltemberg u. 5

Rózsa köz 13

Rózsa köz alatti vasúti terület 4

1330. 1316. 1319. hrsz-ú magánterület 12

1250. hrsz-ú magánút 5

934/3. hrsz-ú magánút 3

1179. hrsz-ú magánút 3

1136/3. hrsz-ú magánút 2

1145. hrsz-ú magánút 2

1079. hrsz-ú magánút 3

1075. hrsz-ú magánterület 1

1023. 1024. 1022. hrsz-ú magánút 6

1046. hrsz-ú magánút 3

1059. hrsz-ú magánút 4

1009. hrsz-ú magánút 2

1744/2. hrsz-ú magánút 7

1736/6. hrsz-ú magánút 6

2056/4. 2056/11. hrsz-ú magánút 6

2039. hrsz-ú magánút 2

947. hrsz-ú magánterület körül tervezett út 11
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PROGRAMAJÁNLÓ:
Első deszka a Badacsony Színházhoz 

BVÖ Kulturális Intézménye keretein belül meg-
alakult a Badacsony Színház. A közös beszélgetést
és próbát vezeti Domonkos Ágnes, a Merlin Szín-
ház rendezője, a megalakult Badacsony Színház
rendezője. A színjátszás iránt érdeklődők jelentke-
zését várjuk az intézmény elérhetőségein:

Munkaidőben:
Városháza – Badacsonytomaj, Fő u. 14.
Telefon: 06-87-571-270; 06-87-571-115;
e-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu

Kávéházi est
Október 12-én pénteken este 18 órai kezdettel
„Van szüret minden őszben” (Babits Mihály)

címmel zenés irodalmi kávéházi estre várunk min-
den érdeklődőt az Egry József Művelődési Házba.

Október 23-i megemlékezések 
Október 23-án 10 órakor Nagy Imre Emlékszü-

ret Badacsonyban, majd este 17 órától városi meg-
emlékezés Badacsonytomajon

Kulturális Intézmény

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

A Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a
Remondis Tapolca Kft. 2012-ben ismét szervez a
lakosság közreműködésével lomtalanítási akciót.

A lomtalanítás időpontja szeptember 28.-29-30.
(péntek, szombat, vasárnap). Tájékoztatjuk a lakos-
ságot, hogy a lomtalanítás az idei évben település-
részenként kerül lebonyolításra, az alábbiak szerint:

• Badacsonytomaj: szeptember 28. (péntek), 
Sportpálya (József A. u.) 7 órától 18 óráig
• Badacsony: szeptember 29. (szombat), 
MOL kút alatti parkoló, 7 órától 18 óráig.
• Badacsonyörs: szeptember 30. (vasárnap), 
Csigáskúti u. bejárata, 7 órától 18 óráig. Csak a

megadott időpontokban lehet a kijelölt helyeken
lerakott konténerekbe a lomot elhelyezni. A meg-
adott időpontok után kihelyezett lim-lom, illegális
hulladéknak minősül, melynek elhelyezése szabály-
sértés. Befogadható lim-lom:  

• háztartásban keletkező feleslegessé vált ter-
mékek:pl. bútor, eszközök stb.

• elektronikus termékek: hűtő, tűzhely stb.
• vasanyagok, autógumi (max. 5 db)
Nem fogadunk be veszélyes hulladéknak minő-

sülő termékeket: akku, elem stb. Felhívjuk az in-
gatlan tulajdonosok figyelmét arra, hogy a telepü-
lésen ebben az időszakban fokozott rendőri, és
Közterület felügyelői ellenőrzés lesz. Aki közterü-
letre hulladékot helyez el, szabálysértést követ el,
ami bírságot von maga után. Megértésüket, és
együttműködésüket előre is köszönjük.

Lomtalanítás

Szent István királyunk és az új kenyér ünnepé-
nek előestéjén, augusztus 19-én az ország egyik
legnagyobb és legszínesebb vitorlás felvonulása
csábította a Balaton partra, a badacsonyi mólóra
az érdeklődőket.

A hajók egyedi módon feldíszítve jelentek meg,
s vonultak ki Badacsony és Badacsonyörs közötti
vízterületre, Rádai Attila a badacsonyi vitorláski-
kötő vezetőjének szervezése és irányítása mellett.
A feldíszített vitorlás hajók kivonulása után Fodor
József Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kul-
turális Intézményének igazgatója köszöntötte a
mólóra kilátogató vendégeket. Az ünnepi műsor-
ban elsőként a Tapolcai Musical Stúdió szólóéne-
keseinek, Bali Mónikának, Torma Tamásnak és
Szabó Györgynek a műsorát hallgathatta meg a

közönség. Ezt követően az Ezüst Kükapu Tánc-
együttes szólótáncosai, Rajzó Ildikó és Varga
Sándor léptek színpadra.

Fridrich György a Badacsony és környéke kikö-
tőinek állomásparancsnoka a Bahart Zrt. képvise-
letében köszöntötte a mólót zsúfolásig megtöltő
tömeget. A helyi turisztikai szakemberek segítsé-
gével sikerült idén bekapcsolódni a Régiós Busz
programjába – emelte ki a parancsnok – és ezzel gaz-
dagabb, immár Badacsony Régiós programmal szol-
gálni vendégeinknek. Az est fénypontjaként Tűz-
varázs tűzijátékot tekinthettek meg az érdeklődők,
melyet idén először a kőgát végéről lőttek fel.

A tűzijáték után a lélegzetelállítóan gyönyörű ha-
jók bevonulására és bemutatására került sor, majd
ezt követően a vitorláskikötőben Szabó Gábor ma-
gyar retro discójára mulathatott a közönség.

Deák Ferencné

Badacsonyi Fényvarázs

A badacsonytomaji Egészségházban az ott dolgo-
zók ünnepi megemlékezést és emlékkiállítást ren-
deznek az Egészségház fennállásának 30. évfordu-
lója alkalmából 2012. szeptember 28-án 11 órakor.

A megemlékezést követően koleszterin és vércu-
kor szűrő vizsgálatokra lesz lehetőség.

Szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők

Meghívó

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2012. szep-
tember 27-én 17 órai kezdettel, tájékoztatást tart,
a Szennyvízcsatornázás 5./A ütemének megvalósí-
tási lehetősége témában.

Helyszín: Egry József Művelődési Központ
Egy pályázat keretében lehetőség van a

Szennyvízcsatornázás 5./A ütemének megvalósítá-
sára. A tervek 171 db házi rákötést tartalmaznak.
A pályázati konstrukció szerint, ha minden ingat-
lantulajdonos vállalná a rákötést, minimum de in-
kább több mint 650.000 Ft hozzájárulást kellene fi-
zetni, hogy a beruházást finanszírozni tudjuk.

Az 5./A ütem az alábbi területeket érinti. 

Felhívás

Fotó: Deák 

Fotó: Deák
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