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2022. április
Közösen emlékeztünk

Március 15-én közösen emlékeztünk az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc hőseire.
A polgármesteri hivatal előtti Hősök kertjében Horváth Zoltán polgármester, majd Dr. Navracsics Tibor országgyűlési
képviselő köszöntője, ünnepi beszéde után, a badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola diákjai: Forintos Lili,
Pósza Zsombor, Dobosi Csaba Mihály – felkészítő tanáruk: Molnárné Zsidó Rita, a SZÍN-VONAL AMI diákjai,
Tördemic Néptáncegyüttes tagjai, felkészítő tanáruk: Szabó Csaba, Szabó Eszter, Pukli Zsófi, Steer Attila és Kisdi
Balázs közreműködésével emlékeztünk. A műsor után az új emlékműnél koszorúztunk, majd a régi temetőben eltemetett
Dr. Pados János orvos, tábori lelkész sírjánál, ezután pedig az óvodánál elhelyezett emléktáblánál.

Gratuláció és köszönet!
Gratulálok a választáson elért eredményéhez Dr. Navracsics Tibor országgyűlési képviselő úrnak!
Munkájához jó egészséget, kitartást és sok sikert kívánok!
Köszönöm az elmúlt választási ciklusban a sok segítséget, támogatást Fenyvesi Zoltánnak! További
munkájához jó egészséget, és sok sikert kívánok!
Horváth Zoltán
polgármester
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KÉPVISELŐ TESTÜLETI HATÁROZATOK
29/2022.(III.09.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki munkakör betöltésére kiírt pályázati
eljárást eredményesnek nyilvánítja. Berkes Zoltán pályázót 2022. március 16. napjától Badacsonytördemic Község
Önkormányzata falugondnoki munkakörébe 3 hónap próbaidő kikötésével határozatlan időre szóló közalkalmazotti
jogviszonyba kinevezi.
A Képviselő-testület a falugondnok illetményét – szociális ágazati összevont pótlékkal együtt – 260.000 Ft/hó
összegben állapítja meg. - tárgyhavi alapilletmény: 71.415 Ft, - minimálbérre történő kiegészítés:
128.585 Ft,
- kiegészítő illetmény: 39.000 Ft, - szociális ágazati összevont pótlék: 21.000 Ft
Felhatalmazza a polgármestert a jogviszony létesítéshez szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal. Felelős: polgármester
30/2022.(III.09.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
óvodapedagógusi állására 2022. július 1. napjától határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével, valamint az
óvodavezetői feladatok ellátására 2022. december 19-től 2027. augusztus 15-ig tartó időtartamra. Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadóak. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletében meghatározott tartalommal a
pályázat közzétételéről a jogszabályban foglaltak szerint gondoskodjon.
Határidő: 2022. március 31. Felelős: polgármester, jegyző
31/2022.(III.09.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Badacsonytördemic Község Önkormányzata által
fenntartott Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda intézményvezetői pályázatának véleményezésére a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (6) bekezdése szerinti véleményező bizottságot
Sárándiné Németh Hajnal Ibolya óvodavezető, Horváth Margit óvodavezető, Szamosyné Gellén Mária óvodavezető
tagokkal alakítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízatással kapcsolatos döntésről a felkért személyeket értesítse.
Határidő: azonnal. Felelős: polgármester
32/2022. (III.09.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § alapján a Helyi Választási Bizottság
póttagjává Tóth András, Scheiber Liza és Szabó Krisztina Badacsonytördemici lakosokat megválasztja. A HVI vezetője
gondoskodik az eskü előkészítéséről. A helyi Választási Bizottság tagjai a póttagválasztást követően tag: Sárándiné
Németh Hajnalka, Nagy Eszter, Götliné Németh Gyöngyvér, Répásiné Tamás Zsuzsanna, Tarné Bakter Marianna
póttag: Liktor Dávidné, Tóth András, Scheiber Liza,Szabó Krisztina
Határidő: azonnal. Felelős: jegyző
33/2022.(III.09.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Molnár Gézát a helyi Horgász és Vitorlás
Egyesület elnökét Maurer Tamásné képviselő által az egyesület működésével kapcsolatos – Horváth Zoltán
polgármestertől kért – tájékoztatás megadására. Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés. Felelős:
polgármester
5/2022. (III.07.) rendelet Badacsonytördemic Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2022. (III.07.) rendelet az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről
34/2022. (III.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésbe foglalt 1. határozati javaslatot, mely
szerint (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdése, valamint
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 15.)
önkormányzati rendelet 63. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati képviselők) nem fogadta el.
Határidő: folyamatos. Felelős: polgármester
35/2022. (III.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel
Együttműködési Megállapodásáról szóló döntést elnapolja.
Határidő: azonnal. Felelős: polgármester
36/2022. (III.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasutas Természetjárók Szövetsége
kezdeményezésére támogatja Trencsényi Zsigmond 100 éve született néhai vasutas vezető, túravezető emlékére a
Badacsonytördemic-Szigliget vasútállomás falán emléktábla elhelyezését.
folytatás a 3. oldalon
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A Képviselő-testület az emléktábla felszereléséhez szakembert, az avatási ünnepségre tárgyi eszközöket biztosít.
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezőt
tájékoztassa.
Határidő: 2022. május 14. Felelős: Horváth Zoltán polgármestere
37/2022. (III.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szigligeti gyermekekért” Alapítvány kérelmét
elfogadja, és a 2021. évi 50.000 Ft támogatási összeg elszámolási határidejét 2022. december 31. napjára módosítja. A
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az alapítvány elnökét a döntésről értesítse.
Határidő: 2022. december 31. Felelős: Horváth Zoltán polgármestere
38/2022. (III.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kistelepülési önkormányzati rendezvények
támogatása” projekthez kapcsolódóan a legelőnyösebb árajánlatnak megfelelően az alábbi eszközök beszerzését
határozza el:
- a Hidegkúti Műhely Kft. (profisatorshop.hu)-től 1 db 6x14 m nagyságú PVC borítású acél szerkezetű rendezvénysátor
beszerzését bruttó 825.280 Ft összegben
- az OBI Hungary Retail Kft. (obi.hu)-től 5 db sörpad szett (2 db pad és 1 db 220x70 cm asztal) beszerzését 42.990
Ft/db azaz összesen 5 x 42.990 Ft = bruttó 214.950 Ft összegben, mindösszesen: 825.280 Ft + 214.950 Ft = bruttó
1.040.230 Ft összegben, melyből 1.000.000 Ft összeget a támogatási keret, 40.230 Ft összeget saját forrásként a 2022.
évi költségvetés terhére biztosítja. Felhatalmazza Horváth Zoltán polgármestert a beszerzések lebonyolítására és a
vonatkozó szerződések aláírására.
Határidő: 2022. március 31. Felelős: Horváth Zoltán polgármester, Gerencsér Tamás pályázati referens
39/2022. (III.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a település forgalmi rendjét
felülvizsgálja. Felkéri a polgármestert, hogy a forgalmi rend felülvizsgálatának dokumentációjának elkészítésére
ajánlatokat kérjen be. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlattevővel
annak elkészítésre a szükséges megbízási szerződést megkösse 300.000 Ft értékhatárig.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester. Határidő: folyamatos
7/2022. (III.07.) rendelet Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 8/2020. (X. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
40/2022. (III.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza a Badacsonytördemic 042/49 helyrajzi
számú ingatlanon lévő szemétlerakó- és gyűjtőhely kerítésének teljes körű felújítását (a továbbiakban: kivitelezés). A
kivitelezési munkákkal Csík Bálint vállalkozót bízza meg bruttó 1.750.000 forint összköltséggel. A kivitelezés összege
a 2022. évi költségvetés terhére biztosított. Felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezéssel kapcsolatos feladatok kivitelező tájékoztatása és vállalkozói szerződés megkötése - elvégzésével.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester. Határidő: folyamatos
„FELHÍVÁS” „FÖLD NAPJA” „SZEMÉTSZEDÉS”
Badacsonytördemic Község Önkormányzata és az Ökoturisztikai Látogatóközpont munkatársai
2022. április 22-én pénteken, a FÖLD NAPJÁN megtisztítják a település vízelvezető árkait a sok oda nem illő
szeméttől.
Szívesen látunk Bárkit, aki csatlakozna az eseményhez.
Négy helyszínen szedjük a szemetet:
- Badacsonylábdihegy Tatay Sándor út,
- Badacsonytördemic Rodostó u.,
- Badacsonytördemic Újhegy,
- Badacsonytördemic foci pálya feletti vizes árok.
Találkozó:
2022. április 22. péntek reggel 8 óra az Önkormányzat parkolójában,
ahonnan csapatokat alkotva indulunk az adott helyszínekre.
A szemétszedéshez a kesztyűt és a zsákot biztosítjuk.
Felhívjuk a figyelmet a megfelelő öltözékre: lehetőség szerint bakancs, vagy a bokát jól rögzítő lábbeli.
Bármilyen kérdésük lenne az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésükre!
70/617-6616 Faluház
30/599-2846 Látogatóközpont
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ÉRTESÍTÉS!
Március 28-i dátummal érkezett az önkormányzatunkhoz a jó hír, miszerint: az Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése c. felhívásra benyújtott, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámmal nyilvántartott
támogatási kérelmet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
vezetője 53.399.955 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat a Faluház energetikai korszerűsítésére lett
beadva.
Gallyazás 0,4-22kV-os hálózaton
Badacsonytördemic településen 2022. április hónapban az EON megbízásából gallyazást végeznek a 0,4-22kV-os
hálózatok nyomvonalán. A levágott gallyakat a fa tövénél hagyják. A levágott gallyak a telektulajdonos tulajdonát
képezik. A biztonsági távolság betartásával a 0,4kV-os hálózatoknál 1,5-2 méteres, a 22kV-os hálózatoknál 2,5-5
méteres biztonsági övezet kialakítása szükséges.
A munkálatok a mindenkori hatályos jogszabályi előírások alapján Élet és Vagyonvédelem céljából történnek!
Ezen munkálatok során az EON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. csak a biztonsági övezetekre vonatkozó
előírásokat (jogszabály és szabvány) veszik figyelembe, a kertészeti, növényápolási és esztétikai érdekeket nem. A
levágott faanyag az ingatlan tulajdonost illeti meg.
Az EON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. a fenti munkák elvégzésére a Villamos Energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 72§d. pontja és a 81§ 1. és 2. bekezdése, a törvény végrehajtásáról szóló 273/2007. (IX.9.) Kormány
rendelet 84.§ 3. bekezdése, 85§ 3. bekezdése, valamint a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013.(I.22) NGM
rendelet jogosítja fel.
TAPOLCAI JÁRÁSI HIVATAL FELHÍVÁSA, TÁJÉKOZTATÁSA
A veszélyhelyzettel összefüggő rendelkezések alapján a 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejáró
személyazonosító igazolványok, vezetői engedélyek és útlevelek 2022. június 30-ig érvényesek.
Mindezek miatt az elkövetkező időszakban jelentős számú okmány cseréje válik szükségessé a lakosság körében, amely
miatt a kormányablakok ügyfélforgalmának növekedése várható. Az állampolgárok érvényes személyazonosító
okmánnyal történő ellátása, a zökkenőmentes ügyintézés, a torlódások és a hosszan tartó várakozás elkerülése
érdekében fontos a lakosság széles körű tájékoztatása.
Dr. Péczer Sándorra emlékeztünk
Március 27-én, vasárnap, halálának 77. évfordulója alkalmából emlékeztünk Dr. Péczer Sándorra, aki 1937-től volt
Badacsonytördemic (akkoriban még Nemestördemic) és Szigliget körjegyzője, majd főjegyzője. Szolgálati ideje alatt
valósult meg többek között Nemestördemic villamoshálózatának kiépítése. 1945. március 27-én motorkerékpárral
Nemestördemicre ment a Körjegyzőségbe, hogy a szegényeknek járó pénzt kifizesse, és a hivatali iratokat elássa.
Munkája végeztével Szigliget felé motorozva katonák rálőttek, és kifosztották, motorját pedig elvitték. Őt az árokparton
hagyták, ahol a golyó okozta sérülés következtében elvérzett. A múlt rendszerben a körjegyző emlékét hivatalosan nem
ápolhatta községünk és további 20 évnek kellett eltelni hozzá, hogy ügyét felkarolják. 2010. március 27-én, halálának
65. évfordulóján emlékhelyet avattunk a 71-es út Badacsonytördemic és Szigliget kereszteződésénél, itt, és a régi
temetőben lévő sírjánál koszorúzott a két település polgármestere, Horváth Zoltán és Balassa Dániel, Horváth István
Badacsonytördemic község alpolgármestere, Szakács Péter atya, és civilek.
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Látogatás az Idősek Otthonában
Március 12-én, szombaton Horváth István alpolgármester, és Szántai Attiláné képviselő látogatást tettek a
Mindszentkállai Káli-medence Idősek Otthonában, hogy köszöntsék az ott lakó badacsonytördemici időseket. Farkas
Andrásné Rózsi néni, Hajdú Jánosné Baba néni, és Kozma Lászlóné Marika néni nagyon örültek a látogatásnak, és a
meglepetésnek szánt ajándékoknak is.
A Nők köszöntése
Az idei évben rendhagyó módon köszöntötték a helyi férfiak a hölgyeket. Badacsonytördemic község képviselőtestületének férfi tagjai – Horváth Zoltán polgármester, Horváth István alpolgármester, Horváth Gábor képviselő – és
barátaik – Hegedűs Ferenc, Mészáros László, Tóth Sándor, Tamás István – összefogtak, támogatásukkal, amelyhez
csatlakozott a Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület, szeretetvendégséggel lepték meg Nőnap alkalmából a
lányokat, asszonyokat. Mivel hétköznapra esett a jeles nap, ráadásul akkor enyhített a kormány a szigorításokon, ezért
hétvégére hirdették meg a rendezvényt, amelyen teltház volt. Nemcsak a finom ételeknek volt nagy sikere, hanem az
ajándék virágoknak, és a meglepetés – ingyenes tombolának is. A rendezvényen Horváth Zoltán polgármester és
Horváth István alpolgármester köszöntője után a Tördemic Néptáncegyüttes szólistái is fergeteges műsorukkal
köszöntötték az ünnepelteket.
Horváth István alpolgármester már szervezi a folytatást, május 7-én, szombaton délután Anyák napja alkalmából ismét
szeretettel hívják, várják az anyukákat, nagymamákat, hölgyeket. Részletek hamarosan plakátokon.

Húsvétra hangolódás
Egy héttel húsvét előtt elkezdtünk az ünnepekre hangolódni. Díszítettük egy kicsit a falunkat több helyen is, tördemicen
és lábdiban is, de folytatjuk húsvétig. Köszönet minden közreműködőnek, Berki Veronikának, Vastag Gábornak, az
önkormányzati dolgozóknak, a Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület tagjainak.
Szombaton folytattuk a készülődést a Faluház nagytermében, ahol tojást festettünk, díszeket, stb. készítettünk.
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A kikötő és a Horgászegyesület
Tisztelt tördemici Lakosok!
Molnár Géza vagyok, 2009. óta a Badacsonytördemici Horgászegyesület elnöke, 2012. óta a Túra Vitorlás Egyesület
elnöke.
Az Önkormányzat az alábbi indítványt kapta Maurer Tamásné képviselőtől februárban:
„ A Badacsonytördemic Vitorlás és Horgász Egyesület 2012. évi testületi ülésén elhangzottakat, ill. a kikötőre
vonatkozó határozatot átnézve a következő indítványt teszem:
Kérem bemutatni az elmúlt öt évben milyen fejlesztések történtek a kikötő területén, ami a 60 éves bérleti
szerződést indokolttá teszi?
A megállapodás szerint az Önkormányzati dolgozóknak, civil szervezeteknek 3 kikötőhelyet biztosít az egyesület,
jelenleg kik veszik igénybe?
Az önkormányzati terület jelenleg nulla forintért került kiadásra úgy, hogy az Önkormányzat elesik több millió
forint bevételtől, ugyanakkor az Egyesület bevételekre tesz szert a közvagyon területén.
Mindez felveti a hűtlen kezelés kérdését.”
Ennek kapcsán szeretném tájékoztatni a falu lakosságát az elmúlt évekről.
Amikor átvettem az elnökséget, egy szűk járaton tudtak kimenni a csónakok a Balatonra.
A vízállás miatt volt olyan is, hogy ez szinte lehetetlen volt. Az Önkormányzat és az Egyesület viszonya elég rossz volt.
Elnökségem alatt ezt rendeztük mind a polgármesterekkel és a testületekkel is, jó kölcsönös bizalmon alapuló
viszonyunk lett. Az első napomtól kezdve azon dolgoztam, hogy községünknek normális engedélyes kikötője legyen.
Ennek elsődleges oka, hogy a Balaton-parti településnek strand és kikötő kell. Ebben egyetértettünk a testülettel, és volt
polgármesterünk, Vollmuth Péter álma is ez volt.
A strand megvalósult. A kikötő kálváriája közeledik a megvalósuláshoz. Miképp is jutottunk idáig? Nem idéznék hány
hatóságnál jártunk (számtalan).
De megjegyezném, hogy az Egyesület hatékony segítsége kellett a bővítéshez szükséges terület megszerzéséhez.
A kikötőbe bevezettettük az áramot, kerítést építtettünk, elektromos kaput készíttettünk, kamera rendszert telepíttettünk.
Itt jegyezném meg, hogy a beadvány első mondatában a Vitorlás és Horgászegyesületből a testület előtt csak a HE jelent
meg. Testületi üléseken csak ennek elnökeként vettem részt.
A Vitorlás Egyesület külön szervezet. A Balaton medrében elhelyezkedő stéges kikötőt a Vitorlás Egyesület 18 tagja a
saját pénzéből finanszírozva hozta létre minden szükséges engedély beszerzésével. Ezért az állam felé minden évben
mederkezelői díjat fizet.
Visszatérve a belső kikötőre.
2021-ben végre megkaptunk minden engedélyt.
Ez 13 évi munkába került eddig. Most pályázati pénzt kell rá találni.
Mennyit is költöttünk – költünk rá.
A teljesség igénye nélkül:
Illetékek
kb. 1.000.000,Tanulmány
kb. 4.200.000,Tervező
2,000.000,Épülettervek
800.000,Lássuk a kérdéseket:
1.)
60 évet mi indokolja?
Idézném a bérleti szerződés 3. pontjából: A kikötő üzemeltetése elsősorban helyi lakosok érdekében történik.
2.)
3 kikötőhely
A kikötői és hivatali viszony rendeződése után volt polgármesterünk a helyekről lemondott, azt helyi tagok kapták meg.
3.)
Több millió forint bevétel?
Tehát a helyi lakosok fizessenek több millió forintot, vagy az Egyesületen átfolyó olyan bevételekről beszél, ami nem az
Egyesületé (MOHOSZ díj, stb.).
4.)
Hűtlen kezelés.
A Vitorlás Egyesület kezelésében lévő balatoni kikötőre gondol?
Nem hinném! A HE által bérelt területre ?
Tisztelt Lakosok, Tisztelt Képviselő Asszony!
Az Egyesület non profit szervezet, amelyet a NAV-on keresztül az 1% felajánlásával is lehet támogatni. Bevételeink
tagdíjból és támogatásból állnak. Az Egyesület vezetése nem kap fizetést. Minden évben támogatjuk az önkormányzati
rendezvényeket anyagilag és munkával. Az Önkormányzattól nem kértünk és nem kaptunk anyagi támogatást. Talán
érzékelhető a bemutatott kifizetésekből, hogy hová költjük az Egyesület pénzét. Az Önkormányzatnak a kikötővel
kapcsolatos minden eddigi költségét az Egyesület fizette.
folytatás a 7. oldalon

6.

HÍRMONDÓ

www.badacsonytordemic.hu

Talán szerénytelenség nélkül elmondhatom, hogy Községünknek kikötői engedélye és kikötője sem lenne nélkülem és
társaim nélkül.
Összegzésül:
Tördemicnek szüksége van egy normális kikötőre.
Támogatjuk-e lakosainkat a vízhez jutáshoz, vagy több millió forintos bevételt akarunk? A kettő együtt nem járható.
Milyen embert válasszunk a Képviselő Testületbe? Aki a helyi embereket képviseli !!!

A tények ismeretének hiánya nem bűn. Nem is nézni utána hiba. Tudatlanul hűtlen kezelést emlegetni
felháborító!
A badacsonylábdihegyi Loyolai Szent Ignác-kápolna
Szakács Péter plébános
Loyolai Szent Ignác, a baszk nemesi családból származó katonatiszt 500 évvel ezelőtt tért meg, és szentelte magát Isten
szolgálatának. Ezért az idén a világegyházban Szent Ignác évet ünneplünk. Tekintsünk rá most a Szent Ignác oltalma
alá helyezett, lábdihegyen épült kis kápolnánkra, melynek jelenleg zajló felújítása szintén aktualitást ad figyelmünknek.
A kápolna épülete
A klasszicista stílusú kápolnát 1847-ben kezdték építeni. Gróf Eszterházy Károly pápai földesurat keresték meg a
hegybirtokosok a kápolna megépítésének tervével, a plébános, Szeles Ferenc támogatásával. Sós Ferenc és Illés Pál
szőlőbirtokos biztosította a területet, ahol a leendő Istenháza épült, s a jó gazdák arra is figyeltek, hogy gyönyörű kilátás
nyíljon a környező tájra. 1850. júl 31-én szentelték fel. A templomépület keletelt, a bejárata timpanonnal díszített,
főhomlokzata felett egyetlen hagyma alakú templomtoronnyal, déli oldalán sekrestyével és felette oratóriummal. A
kápolna belső hossza kb. tíz, szélessége öt méter. A félköríves záródású szentélyben elhelyezett Loyolai Szent Ignácot
ábrázoló festmény a XIX. század első felében készült, alkotója ismeretlen, Márkl Ignác veszprémi kanonok adománya.
A képen Szent Ignác jelmondata olvasható: „Omnia ad majorem Dei Gloriam!” vagyis: „Mindent Isten nagyobb
dicsőségére!” Karzatát két, tagolt fejezetű oszlop tartja, rajtuk szenteltvíz-tartókkal. Az oltárképpel szemben, a karzat
falán látható Szent László-képet dr. Tarcsay Izabella ajándékozta a kápolnának. A Szent Ignác kápolna tornyában két
harang található. A Nagyharang 110 kg súlyú, 1959-ben készült Szlezák Ráfael harangöntő által, felirata: „Magyarok
Nagyasszonya Könyörögj Érettünk”. A barokk kisharang 80 kg súlyú, 1696-ban készült, felirata: „Sancti Martinus, Ora
pro nobis, Anno Domini 1696.”
„Védszentül L. sz. Ignácz választatván”
Hogy miért éppen Loyolai szent Ignác tiszteletére szentelték, azt Heckenast Endre jegyző tollából tudjuk meg, 1853ból: „És valóban: a munkába vett épületecske igen díszes s az egész tájra gyönyörű kilátást nyújtó alkalmas helyen
rövididő alatt fölépíttetvén, imaházzá föl is avattatott. Védszentül L. sz. Ignácz választatván, a hívek által buzgón
tiszteltetik. Íme! mily szentül halad a munka ott, hol erő és nemes akarat vállvetve egyesül; ily esetben az akadály
elenyész, mert erre már a mennyei erő is segélyt nyújt.” (Heckenast Endre, Badacsony-Lábdihegy, in: Religio, Egyházi
és Irodalmi Folyóirat, Pest, 1853. Július 7. p. 22.)
E feljegyzés szerint a lelkipásztor, a hívek és a földesúr egyakaratú összefogásából tudott megszületni ez a kápolna,
illetve a buzgó szent Ignác tisztelethez a mennyei kegyelem is megérkezett. 1900-ban Papp Imre plébános oratóriummal
és sekrestyével bővíti a templomot. Szép kézirat őrzi ennek emlékét: „Ezen kis kápolna annyira kedves különösen a
szőlőbirtokosok előtt, hogy annak fenntartására évenkint kisebb-nagyobb mennyiségű bort adtak…Miután
azonban…igen gyakori mise mondatik nevezett kápolnában, melyre e nép előszeretettel tömegesen meg szokott jelenni
és különösen nyáron ezen kápolna a fürdővendégektől is nagyon látogattatik, az az újabb viszonyokhoz mérve szűknek
bizonyult…”
Érdekes epizód a kápolna történetében, hogy 1929-ben Herczeg Ferenc írófejedelem szőlőbirtokot vásárol közvetlenül a
kápolnával szemben, mely szívéhez oly közel kerül, e ezt a Gondviselésnek és Szent Ignác égi közbenjárásának
tulajdonítja. Herczeg Ferenc birtokának emlékházzá alakítását a Petőfi Irodalmi Múzeum 2021-ben megkezdte.
A kápolna ügyét sokan szívügyüknek érzik azóta is. Az évek folyamán több felújítás zajlott a tetőzet, és kápolna
kertjének rendezése terén. Restaurálták a kápolna előtti homokkő keresztet is, melyet 1869. évben állíttatta Soós
Ferencz, alkotója nem ismert. A műemléki védelem alatt álló kőkereszt restaurálása 2005. évben történt meg. Felirata:
„Atyám, bocsáss meg nekik”. (Lk 23, 34)
A kápolna ma…
A Szent Ignác kápolna előtti kőkereszthez kapcsolódik a 2021. aug. 8-án, Bódi Mária Magdolna születésének századik
évfordulóján megáldott Bódi Mária Magdolna Imaút második állomása. Az állomás elmélkedése: „Higgyétek, hogy
mindazt, amiért imádkoztok, megkapjátok” (Mk 11, 24) - A hittel végzett imádság. Az imautat a település legszebb
pontjait átölelő kőkeresztekhez a nyári hónapok első szombatjain kerékpárral járják a helyi hívek plébánosi vezetéssel,
elmélkedésekkel, imákkal. A táv: 6 km.
A stáció azért is érdekes, mert Bódi Mária Magdolna a példamutató életű munkáslány, -akinek boldoggá avatása
folyamatban van- egyik kedves szentjeként tisztelte Loyolai Szent Ignácot, mint „harcos szentet”.
folytatás a 8. oldalon
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Olvasgatta a Lelkigyakorlatokat, maga is részt vett szentignáci lelkigyakorlatokon, melyek alapján egész életre szóló jó
elhatározásokat tett. Bódi Mária Magdolna születésének tavalyi centenáriuma alkalmából megáldott Bódi Mária
Magdolna Imautat kerékpárral járunk be a falu lakóival és az érdeklődő turistákkal. Az imaúthoz tavaly zarándokkönyv
is készült.
A kápolna ma is sokakat vonz. Közvetlenül a kápolna előtt halad a Balatont megkerülő kerékpárút, és a közelben fut az
Országos Kéktúra útvonal is. Sokan csak megállnak néhány percre gyalogos vagy kerékpáros túrájuk közben, és
megpihennek a templomkertben. Vannak, akik bemennek a templomba egy fohászra. Ez az egyszerű, de kedves és jó
lelki hangulatú kis kápolna ma is várja mindazokat, akik szeretnének lelkileg is felüdülni, és itt a Badacsony impozáns
sziluettje alatt szent Ignáchoz hasonlóan szemlélni Isten csodás alkotásait.
A kápolnai jelenlegi felújítása
A kápolna felújítását 2021-ben megkezdtük, elsősorban a külső vakolat és a főhomlokzat timpanonjának leromlott
állapota miatt. A tavalyi évben az a megtiszteltetés ért, hogy a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága tízmillió forint támogatást nyújtott a kápolna felújítására. További forrásokat is
igyekszem felkutatni, mivel az építési anyagár-növekedés és az infláció azóta többszörösére emelte a költségeket. A
kápolna felújításának ügye jelenleg reálisnak tűnik, több szakaszra bontva elvégezhető. Az elmúlthónapokban sikerült
elkészíttetni a Veszprémi Érsekség által előírt 3 műemléki szakértői vizsgálatot és az építési terveket, jelenleg a
műemlékvédelmi engedélyre várunk. Hogy az olvasó némi képet alkothasson erről a folyamatról, csak annyit írok le,
hogy a felújítással kapcsolatos levelezésem száz oldal feletti, a műszaki és szakértői dokumentáció többszáz oldalas.
Az idén szeretnénk a Szent Ignác búcsút szélesebb körben megünnepelni, készül egy kiadvány is a kápolna történetéről,
a szentignáci lelkiségről, és a vallási turizmus helyi lehetőségeiről. A búcsún kulturális és közösségi programok is helyet
kapnának, a Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület segítségével. A kápolnáról megjelent egy ismertetés a Szív
Jezsuita Magazin 2022. márciusi számában is.
Misék a kápolnában:
Szentmise: Szombat 18.00 h (Június 1-től augusztus 31-ig)
Szentségimádás: szentmisék után
Gyóntatás: szentmisék előtt
Búcsú: Júl. 31.
„Omnia ad majorem Dei Gloriam!”
A húsvéti szertartások ünnepi rendje plébániánkon
Április 14. Nagycsütörtök.18.00h-kor lesz a Szent Mihály plébániatemplomban a szentmise az utolsó vacsora
emlékére, utána oltárfosztás. Ezzel kezdődik meg a Húsvéti Szent Háromnap. A szertartás után rövid virrasztás lesz az
Olajfák hegyén értünk imádkozó és vérrel verejtékező Jézussal.
Április 15. Nagypéntek. Ezen a napon az Egyház hagyományai szerint nincsen szentmise. 17:30 órától ünnepélyes
keresztutat járunk templomunkban. A keresztút után 18:00-kor kezdjük Krisztus Urunk szenvedésének ünneplését
a Szent Mihály plébániatemplomban.
Április 16. Nagyszombat, a csend és a nyugalom napja. Napnyugtakor, 18.00 órakor kezdjük a húsvéti vigília
ünneplését a Szent Mihály plébániatemplomban a húsvéti gyertya megáldásával, majd az igeliturgiával, és az
áldozati liturgiával, de immár a feltámadás örömével és fényével.
Április 17. Húsvétvasárnap. Reggel 08.00-kor tartjuk a húsvéti ételek megáldását a tördemici a templom előtti téren.
Húsvétvasárnap ünnepi miserend lesz a vasárnap szokásos miseidőpontokkal. (Szigliget: 9.30h, Tördemic: 11.30h).
Húsvéthétfőn szintén ünnepi miserendet tartunk.
Kívánok a kedves testvéreknek Istentől megáldott és békés húsvéti ünnepeket!
Szakács Péter plébános

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük Badacsonytördemic és Badacsonylábdihegy lakosainak a rengeteg adományt, amelyet
Szakács Péter atya gyűjtésében az Egyházközségen keresztül kaptunk. Köszönjük továbbá szomszédainknak
és mindazoknak a szeretetét, jóindulatát is, akik nehéz sorsunkban segítő kezet nyújtottak.
Natalja és Szergej Prohorov
kijevi menekültek
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Tatay Sándor Általános Iskola, Badacsonytomaj
Utazás az opera világába
Március 8-án a 8.osztály a Lázár Ervin Program
keretében az Opera új művészeti központjában az Eiffel
Műhelyházban vett részt az Operakoktél című előadáson
az osztályfőnök és az igazgatóasszony kíséretében.
Elsőként Mozart A színigazgató című egyfelvonásos
vígoperáját hallgattuk mega Magyar Állami Operaház
művészeinek tolmácsolásában. A darab eredeti
történetmesélésével,
kreatív,
környezetbarát,
újrahasznosított díszleteivel igazi színházi élményt
nyújtott. Ezt követően Menotti: A telefon című
egyfelvonásos darabjában gondolkodhattunk el arról,
hogyan alakítja át, teszi tönkre emberi kapcsolatainkat a
mobiltelefon. A két darab közötti szünetben interaktív
előadás keretében pillanthattunk be a kulisszák mögé.
Köszönjük a Balatonfüredi Tankerületnek a program és
az utazás megszervezését és anyagi támogatását.
Biró Eszter
Nagy siker a megyei angol versenyen
A székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Veszprém megyei angol nyelvi verseny 7-8. -os
korosztályában iskolánk tanulója Antolik Barnabás 8. osztályos tanuló 2. helyezést ért el. A szóbeli fordulóra a megye
10 legjobb írásbeli eredményét elérő diákját hívták be, ahol angol nyelven szituációs feladatot kellett megoldaniuk
illetve kép segítségével egy megadott témáról kellett angol nyelven kifejteni a véleményüket a versenyzőknek. Nagy
öröm, hogy Barnabás iskolánk számára ilyen dicsőséget szerzett.
Biró Eszter angol nyelvtanár
Angol nyelvű online országismereti verseny
„Let’sexplorethe USA!” (Fedezzük fel az Amerikai Egyesült Államokat!) címmel rendezett angol nyelvi országismereti
versenyt a tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola a felső tagozatos diákok számára két
korcsoportban. A versenyzőknek angol nyelvű videók alapján kellett online tesztet kitölteni az Egyesült Államok
történelméről, földrajzáról, kultúrájáról. Iskolánkból kilenc diák vett részt a versenyen az 5., a 7. és a 8 osztályból. Az
online versenyen nemcsak a tapolcai járás, hanem Ajka, Várpalota és Veszprém tanulói mérték össze tudásukat. A 78.osztályos korcsoportban Antolik Barnabás 2. helyezést ért el! Eredményéhez szívből gratulálunk!
Biró Eszter angol nyelvtanár
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Közérdekű adatok
Polgármesteri Hivatal
Munkaidőn kívüli sürgősségi ellátás (ügyelet)
8263. Badacsonytördemic, Hősök útja 12.
Tel.: 104, 06-88/412-104, 06-87/511-083
Tel./fax: 87/433-036
(Országos Mentőszolgálat (mentésirányítás)
Polgármester: polgarmester@badacsonytordemic.hu
8300. Tapolca, Ady E. u. 1-3.
Jegyző: jegyzo@badacsonytordemic.hu
Ügyeleti idő:
Titkárság: iktato@badacsonytördemic.hu
Hétköznap: 16.00-tól másnap reggel 08.00-ig
Ügyfélfogadás:
Hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napon:
Hétfő: 08.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30
24 órán keresztül
Szerda: 08.00 - 12.00 - 13.00 - 15.30
Fogászati alapellátás:
Péntek: 08.00 - 12.00
Fogorvos: Dr. Pinterits Judit
Műszaki ügyintéző ügyfélfogadási ideje:
8258. Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel:87/471-689
Kedd: 08.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30
Fogorvosi ügyelet:
Csütörtök: 08.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30
8200. Veszprém, Halle u. 5/D,
Faluház
Tel.: 88/425-228
8263. Badacsonytördemic, Hősök útja 12.
Védőnői szolgálat:
Tel.: 87/533-030 Mobil: 30/758-8620
8263. Badacsonytördemic, Szent István u. 3/2.
E-mail: telehaz.tordemic@gmail.com
Védőnő: Szilágyi Márta
Nyitva tartás:
Tanácsadási idő:
Szerda-csütörtök -péntek-szombat: 11.00 - 17.00
Nők, várandósok részére:
Kedd: 11.00 - 19.00
Csütörtök: 08.00 - 09.00
(Rendezvény esetén módosul)
Csecsemők, gyerekek, fiatalok részére:
Könyvtár:
Csütörtök: 09.00 - 10.00
8263. Badacsonytördemic, Hősök útja 12.
Fiókgyógyszertár:
Nyitva tartás:
8263. Badacsonytördemic, Hősök útja 12.
Kedd: 15-17, szerdától szombatig: 13.00 - 15.00
Nyitva tartás:
Háziorvosi szolgálat:
Hétfő: 11.15 - 12.45
Háziorvos: Dr. Maczó Szilárd
Szerda: 11.15 - 12.45
8263. Badacsonytördemic, Szent István u. 3/2.
Péntek: 11.15 - 12.45
Tel.: 87/433-321, 30/900 7307, 30/559-8633
Szentmise rendje:
E-mail: maczosz@freemail.hu
Plébános: Szakács Péter atya Tel.: 06-30/227 2712
Rendelési idő:
Szentmise időpontja Badacsonytördemicen:
Hétfő: 11.00 - 12.00
Péntek: 17.00
Csütörtök: 11.00 – 12.00
Vasárnap: 11.30
Szerda: vérvétel 08.00-tól
Posta:
Hétfőtől csütörtökig: 11-15-ig,
Hétfőtől – péntekig: 08.-12.00 – 12.30-15.00
pénteken 9-12-ig gyógyszeríratás
12.00 – 12.30: ebédszünet
Ökoturisztikai Látogatóközpont Badacsonylábdihegy
E-mail: olk.labdi14@gmail.com Tel.: 30/599-2846
Élelmiszer boltok nyitva tartása:
308-as Mini Coop, Badacsonytördemic, Hősök útja
Hétfőtől – péntekig: 06.30 – 17.00, szombat: 06.30 – 11.00, vasárnap: 06.30 – 10.00
Kis bolt, Badacsonytördemic, Szent I. u.
Hétfőtől – péntekig: 07.00 – 11.30, ill. du. 14.00 – 18.00, szombat: 08.00 – 18.00, vasárnap: 08.00 – 18.00
Élelmiszer bolt, Badacsonylábdihegy, Orgona u.:
Hétfő: 07.00 – 13.00, keddtől péntekig: 07.00 – 16.00, szombat: 07.00 – 12.00, vasárnap: 07.00 – 10.30
Kiadja: Badacsonytördemic Község Önkormányzata
Szerkesztőség: Badacsonytördemic Faluház
Az új számok megjelenése: minden hónap elején. Lapzárta: minden hónap 28-a
A lapterjesztésből kimaradtak a Faluházban juthatnak hozzá a HÍRMONDÓ számaihoz.
A HÍRMONDÓ-t a www.badacsonytordemic.hu oldalon is olvashatják! Lapunkban megjelent írások tartalma a szerzők
felelőssége

Szerkesztőségünk kizárólag tájékoztató jellegű cikkeket jelentet meg!
10.

