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Nemzeti ünnepünk napján

A nagy magyar álom megszületése

XXVI. évfolyam 3. szám

2016. március
Havonta megjelenő
közéleti lap

A Történelmi Emlékparkban kezdődött a meg‐
emlékezés március 15‐én, amelyet Badacsony‐
tomaj Város Önkormányzata és Kulturális Intéz‐
ménye szervezett. 

Berecz Nikolett igazgató köszöntötte a megjelen-
teket, majd Földi István esperes, plébános mon-
dott fohászt. Az 1848-as hősök nemzettudatáról,
hazaszeretetéről és önfeláldozásáról mondta el
gondolatatit Földi atya, arról a három értékről,
amelyekről régebben még tudták, hogy mit jelen-
tenek. Rávilágított arra is, hogy Jézus Krisztus
hogyan viszonyult ezekhez az értékekhez és mit
üzen ez a ma élők számára.

A fohász és ima után az önkormányzat nevében
Krisztin N. László és Nagy Lajos, az iskola nevé-
ben Krisztin N. Lászlóné, Bolf Sebestyén és Kiss
Balázs, az óvoda részéről Bolfné Tóth Melinda és
Borbás Nóra koszorúzott. Bolla József, Hídvéginé
Mejlinger Anita, Korbély László a Fidesz, Simon-
né Visi Erzsébet, Solcz Sándorné, Végh László a
BÖÉE, Bolf Károlyné, Pálffy Jenőné a Boldog Gizel-
la Kör, Fekete Ferenc, Dér Tibor a horgászegyesü-
let, Farkas Mihályné, Kós Péter a Nyugdíjas Egye-
sület, Deres Lászlóné, Kutfej Ernőné a Kolping
Család Egyesület, Molnár Péter alezredes pedig a
tűzoltók nevében rótta le kegyeletét.

Az Általános Iskolában folytatódott az ünnep-
ség, ahol a tanulók adtak elő színvonalas műsort.
Szólót énekelt Antal Vivien és Nagy Ágnes, tánc-
cal, verssel, énekkel pedig a teljes 5. és 6. osz-
tály fellépett. A gyermekeket Víg Márta, Vass
Mária, Szabó Csaba, Szabó Sándor és Schneider
Zsolt készítette fel.

A korabeli lapok szerint egy évvel március 15-
e után, már egésznapos ünnepséget rendeztek
Debrecenben – mondta ünnepi köszöntőjében
Fenyvesi Zoltán, a Megyei Közgyűlés alelnöke.
Mi tette olyan fontossá március 15-ét, hogy mind-
járt 1849-ben, az első évfordulón mindenki fon-
tosnak tartotta méltó megünneplését? Mi tette
olyan fontossá azt a forradalmat, amely oly tűz-
zel és mégis oly megfontoltsággal zajlott? Miért
emeltük mindjárt olyan magasra az emlékét, s
tudtuk azonnal, hogy ami akkor történt, az nem-
zetünk számára sorsfordító pillanat volt? Vajon
az összefogás ereje, a közös akarat, egy nagy
magyar álom megszületése? Tisztelt ünneplők! 

2016. március 15-én csak arra koncentrál-
junk, ami a 12 pont előtt áll és így szól: „Mit kíván
a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és
egyetértés.” Ha ezt együtt akarjuk, akkor van
jövőnk. Ha bízunk benne, hogy meg tudjuk csi-
nálni, akkor a magyar név megint szép lesz.
Ehhez adj nekünk erőt és hitet, bölcsességet és
kitartást Istenünk. Mutasd nekünk az utat már-

ciusi nap, erősítsd meg lelkünket március idusa,
minden magyarok ünnepe!

A köszöntőt követően kitüntetések átadására
került sor. Településünk Képviselő-testülete a
Badacsonyi Sporthorgász Egyesület részére a
Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele címet
adományozta. A BSHE 57 taggal 1959. március
16-án alakult azzal a céllal, hogy népszerűsítse,
fejlessze a horgászsportot, tagjai részére horgá-
szati lehetőséget biztosítson, a horgászerkölcs
szabályainak tiszteletben tartására, a természet
szeretetére és védelmére neveljen. Az egyesület
hosszú ideje eredményes munkát végez, kellően
képviseli a horgászok érdekeit, sokat tesz a város
hírnevéért, aktívan részt vesz annak életében.
Vezetősége összefogja, aktivizálja a horgászokat
közös megjelenésre, önálló programokat szervez
tagjai és a közösség részére. Az elismerő okleve-
let Fekete Ferenc elnök vette át. 

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár Folytatás az 5. oldalonFolytatás a 3. oldalon

Két éve, március 21‐én alakították meg a Bala‐
toni Kört a legismertebb borászok és vendéglá‐
tósok. A nemrégiben megtartott közgyűlésü‐
kön Laposa Bencét választották elnöknek, akit
arra kértünk vázolja fel elképzeléseit.

– Szabad-e gratulálni az elnökké választásához?
– Leginkább az élet hozta így és nem egy konk-

rét elhatározás – válaszolja Laposa Bence. Az
önkormányzati képviselőséget és ezt az elnöki
tisztet is azért vállaltam el, mert úgy éreztem,
munkámmal segíteni tudom az adott közösséget.
A Balatoni Körben eddig alapító- és elnökségi
tagként tevékenykedtem, sok energiát fektettem
bele, de hosszú távú fennmaradását nem láttam
biztosítottnak. Az általam elvárthoz képest nem
volt olyan ember, aki a feladathoz szükséges időt,
energiát fel tudta volna vállalni. Egy új folyamat
kezdete mindig feszített tempót követel és most
ezt az időszakot éljük. Nem könnyű három helyen
helytállni és valamelyest egyensúlyt teremteni az
önkormányzat, a Balatoni Kör, valamint a saját
munka hármasában. A Balatoni Kört olyan szer-
vezetként szeretném működtetni, ahol jól érzik
magukat a tagok, ehhez elsősorban az igényei-
ket kell figyelembe venni. Egyértelmű, hogy egye-
sületünk nem tud és nem is akar napi szinten
tevékenykedni, mert azt senki sem győzné.
Néhány kiemelt programot szervezünk magas
színvonalon és jól – szemben az eddigiekkel, ami-
kor sok mindenbe belefogtunk, de nagyon keve-
set vittünk végig. Az ötletekkel, elképzelésekkel
most is jó előre megvagyunk, felmértük a tagság
és a piac igényeit is, kiválasztottuk a fő projek-
teket, ezek közül a BalatonBor bevezetése a leg-
fontosabb, amelynek bemutatója áprilisban lesz.
A másik a „Kóstold körbe” program, amely egy-
részt a kör tagjainak bemutatását szolgálja, más-
részt a látogatók számára szolgál útmutatóként.
A feladatok személyre szóló lebontásával jobban
tudjuk mozgósítani tagságunkat, az elnökség fő
feladata pedig a szervezés lesz. Egy egyesületi
formának szerintem akkor van értelme, ha min-
denki ténylegesen hozzáadja tudását, tehetségét
a közös munkához. Szeretném azt a lendületet,
erős kommunikációt, fizikai jelenlétet megtarta-
ni, ami mindig is jellemzett bennünket.

Új elnök 
a Balatoni Kör élén

A Nemzetközi Nőnap alkalmából
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

sok szeretettel köszönti a település hölgyeit, asszonyait!
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K Ö Z É R D E K Ű
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u.14.)
H: 12.30-16.00 óráig; Sz: 13.00-16.00-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,
Orbán Péter alpolgármester
minden hónap harmadik hétfő: 14.00-16.00-ig,
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második hétfő: 14.00-15.00-ig,
Wolf Viktória jegyző
minden hónap első szerda: 13.00-16.00-ig.
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 
Ábrahámhegyi Kirendeltsége: 
minden hónap első szerdája 9-11 óráig.
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, +36-30-693-4420
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu  
Web: www.badacsonyiprogramok.hu
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő. 
Városi Könyvtár: K, Sze, P: 10.00-18.00, Szo: 9.00-
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.:
(átszervezés miatt) 88/412-104 vagy 104
Fogászati alapellátás (B.tomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: 87/471-689):
H: 08-14; K: 14-19; Sz: 08-14; Cs: 12-19; P: 08-14.
Kezelésre időpontegyeztetéssel lehet jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon: 
8-14-ig, Veszprém Halle u. 5/E, Telefon: 06-88-425-228
Gyermekorvosi rendelés-tanácsadás: 
dr. Sellyei Ferenc
tel.: 87/471-282, rendelési időn kívül 16.00-ig 06-30/234-
9572. Rendel: H., Sz., P: 8-12-ig, K., Cs.: 13-16-ig, kör-
zeti ügyelet Tapolca Kórház 88/412-104
Badacsonytomaj Város Önkormányzat 
Védőnői Szolgálata Védőnő: Poszlovszky Krisztina
Elérhetőségei: 06-30/511-9521, 87/471-698 (munkaidőben)

E-mail: badacsonyivedono@gmail.com
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsa-
dás: Cs. 8-10 óráig; Csecsemő, gyermek és ifjúsági taná-
csadás: Cs. 10-12-óráig.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sze. 11.00-12.00-ig 
Krausz Noémi Tel.: 06-30/426-2207
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:
dr. Barátossy György Tel.: 06 70 436 50 53
Tűzoltóság: Fő utca 58., 87/471-539
Rendőrség: (Tapolca) 87/412-322
Pintér György körzeti megbízott: +36-30/5710-944
E-mail: horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu
Fogadó órája: minden hónap első hétfő, 14-16-ig, a
Polgármesteri Hivatalban.
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: H-P: 9.00-15.00
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
A nyugdíjas egyesület elnöke: Kós Péter
Tel.: 06-30/703-2033, E-mail: vadkos@freemail.hu
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Helyi közéleti lap

Következő lapzárta: 2016. április 5. • A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

A Képviselő‐testület 2016. évi munkaterve sze‐
rinti soron következő ülését március 30. napján
8.00 órakor tartja a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatalban. 

1. Civil szervezetek beszámolója a 2015. évi
tevékenységükről (CÉH Turisztikai Egyesület,
Badacsonytomajért Közalapítvány); 2. Település-
szemléről beszámoló, Idegenforgalmi idényre való
felkészülésről beszámoló; 3. Pályázatokról tájé-
koztató; 4. Az intézmények munka- és baleset-
védelmi vizsgálatának tapasztalatai; 5. Beszá-

moló a polgármester átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről; 6. Tájékoztató a két ülés között
történt fontos eseményekről; 7. Beszámoló a lejárt
határidejű önkormányzati döntések (határoza-
tok, rendeletek) végrehajtásáról; 8. A nem köz-
művel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj-
tésére vonatkozó közszolgáltatásokkal összefüg-
gésben a közszolgáltató által készített éves költ-
ségelszámolás elfogadásáról szóló döntés (1995.
évi LIII. tv. 44/H.§); 9. Egyéb aktuális ügyek.

Krisztin N. László polgármester

Ezúton értesítjük, hogy Badacsonytomaj Város
területén az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2016.
március 1-től az állandó lakosok részére beveze-
ti a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A
gyűjtéshez 3 db zsákot biztosítanak, melyet min-
den hónap első csütörtöki napján szállítanak el.

A szelektív gyűjtéssel kapcsolatos tájékoztató
illetve a zsákok a Közös Önkormányzati Hivatal
recepcióján (B.tomaj, Fő u. 14. fsz.) ügyfélfogadá-
si időben átvehetők (hétfő: 12.30-16.00, szerda:
13.00-16.00, péntek: 8.00-12.00 óráig).

B. Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztató (Szelektív hulladékgyűjtés)

Képviselő-testületi ülés

Kérjük, hogy a zsákba csak a szelektíven gyűj-
tött hulladékot tegyék! Kérjük, a zsákot elszállí-
tás előtt lezárni szíveskedjenek!
Kérjük, kevés vízzel öblítsék le az esetleges élel-
miszer, ital, vegyszer maradványokat!
Tegyék bele az alábbi műanyaghulladékokat:
ásványvizes, üdítőitalos PET palackok, kupakkal,
címkével, összelapítva; flakonok, kozmetikai és
tisztítószerek flakonjai, kiöblítve; tiszta fólia (sza-
tyor, zacskó, zsugorfólia); tejfölös, joghurtos poha-
rak, margarinos dobozok, kiöblítve;
Fémhulladékokat: alumínium italdobozok,
összelapítva; fém konzervdobozok és egyéb fém
élelmiszercsomagolások, összelapítva; alufóliák,

alumíniumtálcák;
Italoskarton-dobozokat: tejes, gyümölcsleves
többrétegű italoskarton-dobozok tisztán és
összelapítva.
Ne tegyék bele az alábbiakat:
Papírhulladékok:újságpapír, kisebb papírdoboz
összehajtva (kérjük, hogy a papírhulladékot a
gyűjtési napon a zsák mellé helyezzék el);
Tilos beletenni a fel nem sorolt hulladékokat!
(Pl. pelenkák, tűz- és robbanásveszélyes hulladé-
kok, élelmiszer-maradványt tartalmazó hulladé-
kok, üveghulladék!!!)
Együttműködésüket köszönjük!                

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:
2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óráig, április 15. (péntek) 8.00-19.00 óráig.
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2016. szep-

tember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola
első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya); az iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettség elérését tanúsító igazolás; a gyermek születési anyakönyvi kivonata; a gyermek TAJ-kár-
tyája; a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő
– a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabály-
sértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az
iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes
oldalon tájékozódhatnak.

A 2016/2017. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthe-
tő a Hirdetmény mellékletében, a https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi internetes oldalon,
továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri hiva-
talokban, az általános iskolákban és az óvodákban.

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöl-
jük: település: Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Salföld, Ábrahámhegy, Káptalantóti.

Körzeti általános iskola: Tatay Sándor Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.)

Hirdetmény az általános iskolába történő beíratásról
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Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép‐
viselő‐testülete (a továbbiakban BVÖKt.), a feb‐
ruár 15‐ei rendkívüli és a február 24‐ei soros ülé‐
sén többek között a következőről határozott:

42/2016. (II. 15.) Kt. határozat Pályázatok elő-
készítésére javaslat
BVÖKt. elrendeli a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú
pályázat előkészítését saját menedzsmenttel a
pályázat benyújtása céljából, 20 millió forint
támogatáshoz, elsősorban az épület energetikai
fejlesztésére.
44/2016. (II. 15.) Kt. határozat Pályázatok elő-
készítésére javaslat
BVÖKt. elrendeli a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú
Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér lét-
rehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
tárgyában pályázat előkészítését, 50 milliós maxi-
mális támogatottságig a Tátika Üzletház felújítá-
sa céljából.
45/2016. (II. 15.) Kt. határozat Pályázatok elő-
készítésére javaslat
BVÖKt. elrendeli a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld
Város kialakítása tárgyú pályázati kiírásra pályá-
zat előkészítését, melybe a Fő utca és a Hősök
tere rekonstrukciója is kerüljön beemelésre.
46/2016. (II. 15.) Kt. határozat Pályázatok elő-
készítésére javaslat
BVÖKt. elrendeli a TOP-1.2.1-15 kódszámú, Tár-
sadalmi és környezeti szempontból fenntartha-
tó turizmusfejlesztés tárgyú pályázati kiírásra a
pályázat előkészítését, melybe a strandi fejlesz-
tések kerüljenek beemelésre.
78/2016. (II. 24.) Kt. határozat MENÜ Ven-
déglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
ügyvezetői feladatok ellátásával történő megbí-
zásról
BVÖKt. úgy határoz, hogy a Menü Vendéglátó-
ipari Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető-
jének 2016. április 5. napjától 2021. április 4.
napjáig terjedő határozott időtartamra Molnár-
né Keller Csilla 8257 Badacsonytomaj, Fűzfa
utca 17. szám alatti lakost megbízza, díjazását
havi bruttó 220.000 Ft-ban állapítja meg. Az
ügyvezető a társaság ügyvezetését munkavi-
szonyban látja el.
81/2016. (II. 24.) Kt. határozat A letelepedési
támogatásról 
BVÖKt. a letelepedési támogatásról szóló önkor-
mányzati rendelettervezetben a 6.§ A kamatmen-
tes kölcsön formájában nyújtott támogatást a
támogatottnak havi egyenlő részletekben 10 év
alatt kell visszafizetnie. A kölcsön visszafizetése
alól felmentés nem adható. 
83/2016. (II. 24.) Kt. határozat A települési hul-
ladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi köz-
szolgáltatásról szóló 16/2013. (IV.12.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról
BVÖKt. nem támogatja, hogy a településen a
zsákok helyett a szolgáltató edényzettel oldja meg
a szelektív gyűjtést, illetve konzultáljon az önkor-
mányzat és a szolgáltató arról, hogy egy adott
ingatlantulajdonos hány kukát tesz ki, és meny-
nyit fizet érte. 
96/2016. (II. 24.) Kt. határozat Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 04
jelű „Sinkovits Imre” pályázatról
BVÖKt. felhatalmazza Berecz Nikolett intézmény-
vezetőt, hogy B.tomaj Város Önkormányzat Kul-
turális Intézménye nevében az 1956-os Emlékbi-
zottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapít-
vány által kiírt KKETTKK – 56P – 04 jelű „Sinko-
vits Imre” pályázati kiírásra pályázatot nyújtson
be rendezvény megvalósítása céljából.           Ky

Kt. határozatok A nagy magyar 
álom megszületése

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intéz-
ményei 2016. évi költségvetési adatainak
bemutatása (ezer forintban).

Bevételek (mindösszesen: 641.860). Ebből:
Kulturális Intézmény 48.037, Önk. 489.906, álla-
mi támogatás 217.502, helyi adók 196.400, Város
gazdálkodás 30.975 eFt, int. étkeztetés 5.310,
egészségügy 2.620, Önk. igazgatás 7.850, pénzma-
radvány igénybevétel 13.500, előző évi pénzmarad-
vány igénybevétel 15.749, KÖH 103.917.

Az Önk. és int. bevétele mindösszesen: állami
támogatás 217.502, működési bevételek 234.727,
felhalmozási bevételek 31.609, átvett pénzeszkö-
zök 26.323, finanszírozási bevételek 131.699.

Kiadások (mindösszesen 641.860). A Kultu-
rális Intézmény összesen 48.037 kiadással számol.
Ebből a művelődési ház összesen 35.750, amiből
21.000 a rendezvényekre, 5.454 a dologi kiadások-
ra és 9.286 pedig a személyi juttatás (sz.j.). Ebből
a Könyvtár összesen 4.817, amiből 2.367 jut a
dologi kiadásokra és 2.450 a sz.j. Ebből az Egry
múzeum és a Tájház összesen 7.470, amiből 597
jut a rendezvényekre, 3.474 a dologi kiadásokra
és a sz.j. 3.399.

Az önk. összesen 489.906 kiadással számol.
Ebből az int. gyermekétkeztetés dologi kiadása

22.702, a közfoglalkoztatás összes kiadása 6.985,
ebből a dologi kiadások 1.905, és 5.080 a sz.j. A
város gazdálkodás összes kiadása 69.537, ebből
a dologi kiadások 7.961, a beruházások 61.576-
ot tesznek ki. Az egészségügy vonatkozásában az
összes kiadása 8.543, (ebből 4.443 a dologi kia-
dások, 4.100 a sz.j.). Az Önk. igazgatás összesen
207.294, (ebből 131.699 a támogatások összege,
52.647 a dologi kiadásokra, 22.948 kell). A közvi-
lágításra 18.379, a szociális ellátásra 6.644, a
különböző alapokra 8.000, a támogatások, pénz-
ügyi eszközátadásokra 118.322 jut. A KÖH
103.917 kiadással számol, (ebből 22.545 a dolo-
gi, 510 a beruházások, és 80.862 a sz.j. összege).

Az önk. és int. kiadása mindösszesen 641.860,
(ebből a beruházások 83.586, a támogatások
256.665, a rendezvénycsomag 21.597, a dologi
kiadások 151.877, a sz.j. pedig 128.135-al szere-
pelnek).

A civil szervezeteket idén is támogatja az önk.,
így a Badacsonytomajért Közalapítvány egymillió,
a BSE 1,7 millió, a PEB 350 ezer, a Nyugdíjas
Egyesület 217 ezer, a Kolping Család Egyesület
270 ezer, a NaBE 130 ezer forintot kap.

Építményadóból, telekadóból 92 milliót remél-
nek, iparűzési adóból 65 millióval tervez a város.
A gépjárműadó helyben maradó része nyolc mil-
lió körül lehet. A fejlesztésekre szánt mintegy het-
ven milliót. pályázati támogatással tervezik kiegé-
szíteni. A tervezési feladatokra nyolc milliót külö-
nítettek el. A tavaly elkezdett járdaépítési, és fel-
újítási program folytatása két ütemben készül.
Első körben a József Attila utcában, majd a Bada-
csony kempinghez vezető út mentén építkeznek,
utóbbira közel nyolc milliót szánnak.

Két zebra készül kétmilliós költséggel, közmű-
vesítésre és a lakossággal közösen megvalósítan-
dó útalap készítésre nyolc milliót terveztek. A Kis-
faludy úti vízelvezetésre 14 milliót szánnak. A hiva-
talba számítógépeket vásárolnak, az óvodában és
a hivatalban kazánt cserélnek idén. A fiatalok sza-
badtéri kondiparkjára szintén költenek a tervek
szerint, akárcsak az óvodai játszótér korszerűsí-
tésének folytatására. Útjelző táblákat és tükröket
szerelnek fel, a városüzemeltetéssel felújíttatják a
strandi járdát, de a temető járdáját szintén javíta-
ni kell. Az egészségház villamos hálózatának fej-
lesztésére négymilliót szánnak. Ky

2016 költségvetése

Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele címet
átvehette Mórocz István is, a Polgárőr Egyesület
elnöke. Mórocz István 1940. június 30-án Nemes-
tördemicen született. Szülőföldjére visszatérve
Badacsonyörsön él, aktív szerepet vállalva a közé-
letben. 1993-ban alapító tagja, majd 1995-től
2008-ig a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesü-
let elnöke volt. 1998-2010-ig folyamatosan tele-
pülési önkormányzati képviselő és alpolgármes-
ter. 2000-ben a Polgárőr Egyesület alapítója és
elnöke, 2002-2010-ig a Veszprém Megyei Polgár-
őrségek Szövetségének alelnöke. Több jelentős
kitüntetés birtokosa. 2010-ben az általa vezetett
Polgárőr Egyesület megkapta a „Badacsonyto-
maj Közszolgálatáért” elismerést, 2002-ben és
2015-ben pedig „Az Év Polgárőr Egyesülete” címet
kapták.

Ugyancsak a Badacsonytomaj Város Elismerő
Oklevele címet vehette át Bolf Károlyné, a Polgá-
rőr Egyesület elnökségi tagja. Bolf Károlyné Bada-
csonytomajon született 1943. szeptember 14-én,
iskoláit Badacsonytomajon és Balatonfüreden
végezte. 2000-től vezeti a Szent Erzsébet Karitász
csoportot, 1999 óta tagja a Kolping Család Egye-
sület Badacsonytomaji szervezetének, 2008-tól
vezetőségi tagja a Polgárőr Egyesületnek, 2013-
tól pedig a Boldog Gizella Körnek. Családja mel-
lett ideje jelentős részét áldozza településünkért
közéleti tevékenység végzésére.

A kitüntetések átadása után Krisztin N. László
Badacsonytomaj város polgármestere méltatta a
25 éves Badacsony újságot, ami a rendszerváltás
után, 1991 márciusában jelent meg először. Érde-
mes erről megemlékeznünk – mondta a polgármes-
ter – pedig felmerül a kérdés, hogy digitális vilá-
gunkban miért akkora esemény egy nyomtatott
sajtótermék 25 éves évfordulója? Ebben a világban,
- ahol gyermekeink számítógéppel, mobiltelefon-
nal kelnek és fekszenek – nem éppen ez ad-e apro-
pót és felelősséget nekünk arra, hogy felhívjuk a
figyelmet egy 2300 lelkes üdülővároska havonta
megjelenő egyetlen lapjára, a Badacsony újságra.
Meggyőződésünk, hogy nagyon fontos szerepe van
ennek a lapnak, nemcsak azért, mert vélemény-
formáló, hanem azért is, mert az embereket érdek-
li, ami a háttérben történik. Érdekli a körülötte lévő
világ, szeretné azt megismerni és beleszólni műkö-
désébe, e folyamatnak komoly és jelentős szócsö-
ve a Badacsony újság. Ez a lap ingyenesen eljut
minden családhoz, azt tapasztaljuk, hogy az
emberek szeretik, várják, olvassák. Néha megle-
pődve tapasztaljuk, mennyire tájékozottak az
emberek e lap segítségével. Néhány idős embernek
a kis nyugdíja mellett ez az egyetlen olvasnivaló-
ja, a mi felelősségünk, hogy tovább működtessük,
fejlesszük. Nem kis idő a negyed század, tele arcok-
kal, emberekkel, történetekkel, eseményekkel,
amelyek éppen ennek a lapnak a segítségével vál-
hattak hírré, adott esetben híressé. A kiállítást
megtekintve, vagy belelapozva a megjelent 300
példány valamelyikébe újra átélhetjük az egykori
kedves eseményeket. A képzeletbeli születésnapi
torta mellett állva gondoljunk azokra szeretettel,
akik ezt a lapot 25 éven keresztül szerkesztették,
támogatták, vagy témát adva járultak hozzá sike-
réhez. 

Kalmár György, a lap jelenlegi szerkesztője befe-
jezésül rövid történelmi áttekintést adott az elmúlt
25 évről. Ezt követően a jelenlévők megtekinthet-
ték az általa összeállított és rendezett kiállítást,
majd fogadás zárta a napot. Deákné-Ky



Jókedvvel és vidámsággal telt a legkisebbek far‐
sangi mulatsága az óvodában február 19‐én.

A sok ötletes jelmez bemutatása után a Var-
nyú Country zenekar húzta a talpalávalót, jó
hangulatot varázsolva ezzel az óvoda falai közé.
A gyermekek nevében is köszönjük a szülők segít-
ségét, akik a jelmezek mellett süteménnyel, üdí-
tővel támogatták a mulatságot!

Pintér Ivett

A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület február
20‐án tartotta évi küldöttgyűlését a polgármes‐
teri hivatal Rózsakő termében.

A nagy számban megjelent küldöttek tájékoz-
tatást kaptak beszámolók formájában a 2015-ben
végzett munkáról és az idei tervekről. Az egyesü-
let megőrizte pénzügyi stabilitását, képviseli a
horgászok érdekeit, aktívan részt vesz a városi
rendezvényeken, önálló programokat szervez. A
badacsonyi hajókikötő fix haltelepítési pont a
Balaton Északi-partján, ahol legutóbb, február
15-én 6063 kg háromnyaras ponty telepítésére
került sor. A Badacsonyi Sporthorgász Egyesü-
let szeretettel várja az érdeklődőket programja-
in! Fekete Ferenc BSHE elnök

A Szülői Munkaközösség támogatásával isko‐
lánkban felíratok kerültek az aula lépcsőire.
Híres magyar feltalálók és találmányaik kaptak
rajta helyet. 

Ezzel próbáljuk tudatosítani gyermekeinkben,
hogy a magyarok milyen sok mindent adtak a
világnak. Reméljük, ha kikerülnek iskolánkból,
akkor is emlékeznek ezekre a híres találmányok-
ra, s ezáltal büszkék lesznek magyarságukra. 

Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

Március 7‐11. között bekapcsolódtak tanulóink
az országosan meghirdetett Pénz7 programba. 

Minden osztályban megismerkedhettek a gye-
rekek a családi költségvetés tervezésével, elosz-
tásával és megtanulhatták, hogy melyek azok a
tételek amelyek minden hónapban egy családban
kifizetésre kell, hogy kerüljenek. 

A projekt ezzel próbálta felkészíteni a diákokat
a későbbi családi életre, takarékosságra. 

Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

Iskolánk minden évben sítábort rendez a 7. osz‐
tályosoknak, idén az ausztriai Lackenhofban vol‐
tunk február 29‐től március 4‐ig. A legtöbb gye‐
rek először próbálhatta ki az egyik legszebb téli
sportot, a síelést.

Az iskola elől indulva 6 óra buszozás után meg-
érkeztünk, egy nagy szállodában voltunk elszál-
lásolva. Minden reggel korán keltünk, rendbe
raktuk a szobát. A reggeli után csoportokban
indultunk a sípályára. Az oktatóink megtanítot-
ták az alapokat, hiszen a síelésben ezek nagyon
fontosak, mert arra épül minden. Az első napok
óvatossága után egyre bátrabbak lettünk, az
utolsó napon már bátran ereszkedtünk le a cso-
dálatos fenyők mellett. A nap végére mindig
nagyon elfáradtunk.

Nagyon tetszett a szállás és az ellátás, az éte-
lek finomak voltak, mindenféle szempontból jól
éreztük magunkat. Épségben értünk haza és

mindenki megtanult síelni. Ha lesz lehetőségünk
rá akkor jövőre is szeretnénk menni. Mindenki-
nek nagyon szépen köszönjük a támogatást, a
velünk való törődést. Kovács Krisztina

7. osztályos tanuló
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Kimagasló eredmények a Tatay Sándor Álta‐
lános Iskolában az országos kompetencia
mérésen!

Minden évben májusban az ország iskoláiban
felmérik a tanulók matematika és szövegértés

kompetenciáját, tudását. 2015-ben megírt tesz-
tek alapján iskolánk ismét magasan az országos
átlag felett teljesített. Az eredményeket összeha-
sonlítva az országos, megyeszékhelyi, vidéki és
tankerületi iskolákhoz az alábbi táblázatban lát-
hatják.   Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

Kimagasló eredményekPénz7 projekt

Híres magyar
feltalálók lépcsősora

Síelni voltunk

Horgászok közgyűlése

A Siófokon június 11‐12‐én tartandó verseny
nem csupán erőpróba, mert a hagyományte‐
remtő közös élmény és kaland  összehozza a
települések irányítóit, döntéshozóit.

Siófok idén júniusban egy különleges rendez-
vény helyszínéül szolgál. A napokban kiküldött
meghívók alapján települések nevezését várják a
Nemzeti Regattára szerte az országból. A Balato-
ni Hajózási Zrt. és a Magyar Vitorlás Szövetség
biztosítja a hajókat és a kormányosokat, illetve
lényeges szempont, hogy a pályaversenyt a kilá-
togató nézők egész nap jól követhetik majd a
partról is. A Nemzeti Regatta azonban több mint
egy vitorlásverseny: kétnapos, szárazföldi helyszí-
neken megrendezett színvonalas, és változatos
programokkal kiegészülő nyári családi fesztivál,
amelyen a települések bemutathatják hagyomá-
nyaikat és kulturális örökségüket. 

Narancsik Virág

Nemzeti Regatta

Ovis farsang

 B.tomaj
Tatay 

országos 
átlag 

tankerületi 
isk. átlaga 

megyeszékhelyi 
isk. átlaga 

vidéki isk.
átlaga 

8. o. matematika 1818 1618 1616 1593 1564 
8. o. szövegértés 1684 1567 1554 1542 1513 
6. o. matematika 1621 1497 1520 1480 1457 
6. o. szövegértés 1547 1488 1514 1471 1437 



Folytatás az 1. oldalról

– Hány tagja van most az egyesületnek?
– A közgyűlésen a megalakulásunk óta először

vettünk fel új tagokat, így 30 körül alakul a lét-
szám.

– A Balatont, mint egységet kezelő egyesület
alapvető célja változatlan?

– A Balatoni Körben mind a közigazgatási,
mind a borvidéki rendszereken túlnyúló gondol-
kozást képviselünk. A legfontosabb számunkra
a Balatoniság, minden egyes tevékenységünk-
nek és minden egyes programunknak ezt állít-
juk a központjába. A széttagolt közigazgatási
rendszerek szerintünk óriási károkat okoznak a
Balatonnak. Nagyon sok szempontból megnehe-
zítik a gazdasági fejlődést, a kommunikációs
lehetőségeket, olyan mesterséges gátakat építe-
nek, ami semmiképpen sem jó. Ugyanakkor idő-
ről időre létrehoznak virtuális Balatoni régiót még
közigazgatásilag is, gondoljunk csak a Balatoni
operatív program pályázataira, vagy a Balatoni
Fejlesztési Tanácsra. Tehát egyáltalán nem ördög-
től való gondolat részünkről a tavat egységként
kezelni.

Fontos kiemelni – bár tagjaink többsége borász
–, hogy a helyi értékek mentén tevékenykedünk.
A bornak minden szempontból kiemelkedő tör-
ténelmi jelentősége van a tó körül, akár a kultu-
rális, akár a gazdasági szempontokat, akár a
jövőképet nézzük. Sok vendéglátással, turizmus-
sal foglalkozó tagunk van, tehát messze nem egy
borász szervezetről van szó, mindenkit idevá-
runk, aki értéket teremt. Aktívan szeretnénk sze-
repet vállalni – egy mostanában divatos kifejezés-
sel élve – a „rövid ellátási lánc” megszervezésé-
ben. Ennek lényege, hogy törekedjünk minél job-
ban az önfenntartásra. E folyamatnak két fon-
tos vonulata van: az egyik a gazdasági része,
melynek révén sokkal nagyobb eredmény képző-
dik egy régióban akkor, ha az egyes szolgáltatók
egymás termékeit, szolgáltatásait kínálják a ven-
dégeknek. Könnyű belátni, ha egy helyi vendég-
lős beszállítói döntő többségükben helyiek, akkor
lényegesen több haszon marad helyben, mintha
egy áruházláncban szerzi be a nyersanyagot. Így
jutunk el a munkahelyekhez, a vidék megtartó
képességéhez, az élhető országhoz – ez a Balato-
ni Körnek talán a legfontosabb gondolata és tag-
jaink nagy része már így is dolgozik. Fontos ehhez
hozzátenni, hogy egész éves működésben gondol-
kodunk, mert kizárólag ebben az esetben látjuk
biztosítottnak a jövőnket.

Elképesztő társadalmi és szociológiai problé-
mák vannak térségünkben, annak ellenére, hogy
a tó az egyik legfrekventáltabb turisztika célpont
az országban. Néhány kisebb területtől eltekint-
ve ebből nagyon keveset érzékel a lakosság, ez
éppúgy vonatkozik Tapolcára, vagy Badacsony-
ra. A lakosság jelentős részének a mezőgazdasá-
gi termeléshez és a turizmushoz kevés köze van.
Nincs egy stabil, magas színvonalat biztosító

megélhetési lehetőség, ami egyébként elvárható
lenne, amire a környék adottságai megadják a
lehetőséget. Máshol szerényebb természeti és
környezeti adottságok mellett igencsak virágzó
gazdasági élet van.

A Balatonról azért kell beszélni, mert a mai világ
nem elsősorban országokról, hanem régiókról
szól és ezeknek van önálló gazdasága, turizmu-
sa, kommunikációja. Ez adott esetben elválik az
ország többi részétől és akkor fejlődik igazán, ha
ez az önállósága gyakorlattá válik. Mi szerény
eszközeinkkel ehhez szeretnénk hozzájárulni,
ilyen irányba terelni a gondolatokat.

Legnagyobb gondunk, hogy elfelejtettünk ter-
melni, elhittük: nekünk csak szolgáltatni kell, de
a világ többi részén a hangsúly nem elsősorban
az árusításon van, hanem a különleges termékek
eladásán. A saját magad által megtermelt, elké-
szített, előállított termék lehet vonzó az ideláto-
gatóknak, hiszen azt csak itt kaphatja meg. A táji
szépség szolgáltatás és tartalom nélkül ma már
önmagában kevés. Nekünk elsősorban mezőgaz-
dasági alapanyagokat és feldolgozott késztermé-
keket, kézműves és népművészeti termékeket
kellene előállítanunk. Érezhetően megnőtt azok
száma, akik ebben láttak lehetőséget és bejött a
számításuk, mert van rá igény. Kitartóan, kor-
rektül, minőségre törekedve kell értéket létre-
hozni: ez a módszer az összes tagunknál bevált. 

Bár a statisztikai adatok – az országos eredmé-
nyektől eléggé elmaradva – a Balatonnál stagná-
ló vendégszámot jeleztek a turizmusban, a minő-
ségi szolgáltatóknál ez messze nem így alakult és
folyamatos a növekedés. Nagyobb fizetőképessé-
gű, igényesebb, nyitottabb látogatók érkeznek –
ugyan ezek a jelzők Badacsonyban még távol áll-
nak a közbeszédtől és nem is áll szándékomban
megbántani vele senkit –, tehát jó irányban ala-
kul át a vendégkör. A szolgáltatások kulturált
igénybevételét főszezonban ennél nagyobb lét-
számnál már nem lehet biztosítani. Annak a
lehetőségét kell megteremteni, hogy elszakad-
hassunk a fürdőturizmustól, de ehhez a megfe-
lelő körülményeket biztosítani kell. Egy olyan
változékony időjárású régióban, mint a miénk, a
kéthónapos strandszezonra alapozni bármilyen
komoly üzleti tevékenységet felelőtlenség.

A Balatont gyorsan át kell alakítanunk egy élő
régióvá, ahová azért jönnek az emberek, mert
sok és jó helyi termékkel találkoznak – kirándul-
hatnak, kerékpározhatnak – mindezt egy csodá-
latosan szép környezetben.

Önkormányzati képviselőként emellett úgy
vélem, hogy településünk nagyságához mérten
nagy ívű, igen fontos fejlesztési elképzeléseink
vannak. Nézzünk azonban körül: a lassan „gaszt-
rofaluként” emlegetett Köveskálon, egy januári
szombaton öt étterem működött telt házzal. A
néhány száz lelkes kis faluban egyetlen forint
EU-s támogatás, autópálya nélkül nyújtanak
olyan szolgáltatást, amit szeretnek a vendégek,
s megélnek belőle a helyiek. Kizárólag tartalmi
alapon szerveződtek - nem csilli-villi pályázatok,
milliárdos zsonglőrködések révén – és megterem-
tődött egy hangulat, egy igény, s ehhez biztosí-
tani tudták a tartalmat. A pályázati lehetőségek
kihasználásával még további források adódhat-
nak számunkra, de könnyelműség csak ezekre
várni, alapozni. Cselekedni kell, igényes, tartal-
mas, különleges módon működni. Hiszek abban,
hogy viszonylag gyorsan komoly eredményeket
lehet elérni, s erre már számos élő példa van
régiónkban. Ky
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Anyakönyvi Hírek

Sipos Vince Zsolt 
(született 2015. december 24-én)

Presznyák Zsuzsanna és Sipos Zsolt gyermeke

Fotó: Deák

Fotó: Laposa

Új elnök a Balatoni Kör élén

Rendhagyó módon, járatok ritkításával és tari‐
faemeléssel köszönti a balatoni hajózás 170.
jubileumi szezonját a Balatoni Hajózási Zrt.

Bár igazán ez a 170-es szám egy kicsit kérdé-
ses, mert korábban a Kisfaludy gőzős 1846. szep-
tember 21-én megtett első útja alapján számol-
ták a szezonokat. Nagyobb gond, hogy az új
menetrend szembe megy az annyit hangoztatott
és annyira óhajtott szezonhosszabbítással. Leg-
alábbis nekünk ez derült ki a menetrendek össze-
hasonlításából. Mivel nem volt egyszerű olvas-
mány, könnyen lehet, hogy nem mindent lát-
tunk jól. Ezért örömmel vesszük az esetleges
hibaigazításokat.

Az áprilisi és októberi időszakban 2015-ben
Fonyódról is Badacsonyból is négy-négy járat
indult mindkét kikötőből a túlsó partra a hétvé-
gi napokon, amíg az idei menetrendben csak
kettő-kettő járat szerepel. Ráadásul nem csak a
járatok száma csökken, hanem az első és utol-
só járatok közötti időszak is jelentősen szűkül.
Amíg tavaly az első hajó érkezésétől az utolsó hajó
visszaindulásáig Badacsonyban 7 és fél órát,
Fonyódon hat óra 15 percet tölthettünk, addig az
idén Badacsonyban 5 óra 35 percre, Fonyódon
1 óra 35 percre csökken a lehetséges tartózko-
dási idő, ami még arra se nagyon elég, hogy a
kilátóba felszaladjunk.

Ezen az útvonalon csak az április 30-án kezdő-
dő időszakban, tehát a múltévinél három héttel
később és a szeptember 12-október 2. közötti idő-
szakban áll be a tavalyi kínálat a járatokban. A
június elejétől július elejéig és augusztus 22-től
szeptember 11-ig érvényes elő- és utóidényi menet-
rend többségében megegyezik az előző évivel.

A Bahart új menetrendje nem csak csökkenté-
seket tartalmaz. Miközben a cég illetve a járatok
működésében jelentős kiadást adó üzemanyagár
a két évvel ezelőttihez képest harmadával, az egy
évvel korábbihoz képest 15 százalékkal mérséklő-
dött, az idén is jelentősen emeltek a menetdíjakon.
A 100-200 forintos emelés utasonként jóval meg-
haladja az inflációt, hiszen 8,3-14 százalékos drá-
gulást jelent.          Győrffy Árpád, Balatontipp

Balatoni hajózás
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Könyvajánló

Erre vártak Jézus korában
a zsidók. Ő pedig, amint jár-
ni kezdte a falvakat és váro-
sokat, ezt hirdette: „Közel
van hozzátok az Isten orszá-
ga” (Lk 10,9). És közvetlenül
utána: „Közel van már hoz-
zátok az Isten országa.” „Az
Isten országa közöttetek

van” (Lk 17,21). Jézus személyében maga Isten
jött el a népéhez, határozottan és nagy erővel új-
ra kezébe vette a történelmet, hogy a cél felé irá-
nyítsa. Csodái ennek jelei voltak. Abban az evan-
géliumi részben, ahonnan az élet igéjét vettük,
Jézus épp meggyógyított egy némát, megszaba-
dította az ördögtől, aki megszállva tartotta. Ez a
bizonyíték, hogy azért jött, hogy legyőzze a rosz-
szat, mindenféle rosszat, és végül helyreállítsa
Isten országát. Ez a helymeghatározás, „Isten or-
szága”, a zsidó nép szóhasználatában Isten mű-
ködését jelentette, aki Izrael érdekében cselek-
szik, megszabadítja a szolgaság minden formájá-
tól, minden rossztól, igazságra és békére vezeti,
valamint elárasztja örömmel és minden jóval.
Jézuson keresztül olyan Istent látunk, aki irgal-
mas „atya”, tele szeretettel és együttérzéssel, is-
meri minden gyermekének szenvedését, és tud-
ja, mire van szükségük.

Nekünk is meg kell hallanunk, amit Jézus
hirdet: „Közel van már hozzátok az Isten orszá-
ga.” Ha szétnézünk, sokszor az a benyomásunk,
hogy a világban a rossz uralkodik, hogy az erő-
szak és a korrupció kerekedik felül. Ellenséges
erők kerítenek hatalmukba, erőnket meghaladó
fenyegető események vesznek körül. Tehetetlen-
nek érezzük magunkat a háborúkkal és a kör-

nyezeti katasztrófákkal szemben, a klímaválto-
zás okozta változások és tragédiák, valamint a
migráció, a gazdasági és pénzügyi válság láttán.
Erre is érvényes, amit Jézus hirdet: azt kéri,
higgyük el, hogy már most is győzelmet arat a
rossz fölött, és létrehoz egy új világot.
Huszonhat évvel ezelőtt épp márciusban beszélt
Chiara Lubich sok ezer fiatalhoz, és rájuk bízta
álmát: „Tegyük jobbá a világot, szinte olyanná,
mint egy család, akik mind egyetlen közös és
szolidáris haza, az egyesült világ gyermekei.” Ez
akkor is utópiának tűnt. És azért, hogy az álom
valóra váljon, azt kérte tőlük, éljenek kölcsönös
szeretetben, mert biztos volt benne, „így maga
Jézus lesz közöttünk, a Mindenható. És tőle
mindent remélhetünk”.

Igen, Jézus az Isten országa. Mi tehát a mi fel-
adatunk? Tegyünk meg mindent azért, hogy
mindig közöttünk legyen. „Akkor Jézus maga
működik majd az országotokban, mert bizonyos
értelemben visszatér a világba, mindenhová,
ahol éltek, és jelenvalóvá teszitek őt kölcsönös
szeretetetek, az egységetek által. Megvilágosít
majd titeket, hogy mit kell tennetek, vezet és tá-
mogat, erőt, tüzet és örömöt ad. Általa egyetér-
tésre jut majd a világ körülöttetek, és szertefosz-
lik minden megosztottság. (…) Legyen szeretet
közöttetek, és vessétek el a szeretet magját a
föld minden sarkában az emberek, a csoportok,
a nemzetek szívébe minden eszközzel, hogy el-
árassza a világot és megvalósuljon az a szeretet-
áradat, amiről időnként beszélünk. Ti is járulja-
tok hozzá, hogy megvalósuljon a szeretet civili-
zációja, amelyre mindenki vár. Erre kaptatok
meghívást. És nagy dolgokat fogtok látni.”      

F C István atya

Katolikus üzenet: „Közel van már hozzátok az Isten országa.” (Lk 11,20)

Kedves Olvasóink!

A Városi Könyvtárban ismét lehet vásárolni
selejtezett és állományba nem illeszthető, jó minő-
ségű, ajándékba kapott könyvekből. Árak, infor-
mációk a http://konyvvasar.boltaneten.hu/ web-
oldalon.

A Városi Könyvtár márciusban az alábbi napo-
kon zárva lesz: március 25., 26., 29., 30. Meg-
értésüket kérjük!

Kovács László Krisztián könyvtáros
badacsonytomajkonyvtar@gmail.com 

http://www.facebook.com/varosi.konyvtar.39

Értesítés

A civilizáció ártalmairól dr. Scheller György tar‐
tott előadást február 22‐én, a Szent Imre Közös‐
ségi Házban. A Kolping Család Egyesület által
szervezett estén szép számmal gyűltünk össze és
hallgattuk érdeklődve háziorvosunk szavait.

Először a fogalmak pontos meghatározására
került sor. Az egészség, a betegség definíciója
után a kicsit nehezebben megközelíthető „civili-
záció” következett. Mit is jelent a civilizáció? Sok
esetben ez a szó társadalommal egyenértékű kife-
jezés. Beszélünk ókori civilizációkról, középkori
civilizációkról. A fogalom Rotterdami Erasmus
egyik írásában tűnik föl 1530-ban, a jelentése ott
„viselkedésbeli jólneveltség” volt. Ugyanakkor fej-
lődést is jelöl, mert az elmaradott „civilizálatlan
nép” esetében: fejlettségtől való lemaradást jelent.
Érdekes ellentmondás, hogy a fejlettségtől lema-
radás, egyben egészségesebbet is jelent. Vannak
a civilizációtól távol élő népcsoportok, akik pél-
dául a betegségeket nem is ismerik. Ezek szerint
a civilizáció árt az egészségnek, gyengíti azt?
Bizony így van, így lehet, ha nem figyelünk ezek-
re a veszélyekre.

Milyen ártalmak veszélyeztetnek bennünket?
- Az életünket megkönnyítő elektromos gépek,

berendezések sugárzása, az elektroszmog. Ez
nem csak háttérsugárzásként jelentkezhet,
hanem pl. a mobillal közvetlenül találkozunk
vele, sőt éppen a szervezetünk vezérlő központ-
ját, az emberi agyat éri a hatása.

- A szépségipar termékei, melyek nagyon sok-
féle vegyi anyagot tartalmaznak. Ezeket kozme-
tikumként magunkra kenjük, és/vagy el is

fogyasztjuk.
- Az élelmiszeripar adalékanyagai, tartósító-

szerei. Az élelmiszerek „manipulálása” a tetsze-
tősség, az olcsóság, az eltarthatóság érdekében
komoly méreteket öltött.

- A „tisztaságipar” jóvoltából a vegyi anyagok
ellepnek bennünket. A mosás, tisztálkodás
készítményei komoly környezeti ártalmat jelent-
hetnek.

- A szőlő, a kert, a különböző növénykultúrák
megvédése a kártevőktől, gyomoktól, csak komoly
vegyszerek alkalmazásával lehetséges. Ez újabb
veszélyek forrása lehet.

Életmódunk is gyökeresen megváltozott. Napja-
inkban egészen más fizikai igénybevétel jellemzi
napjainkat, mint korábban. 100, de még 50 évvel
ezelőtt is az emberek az élelmiszer szükségletüket
megtermelték a szántóföldön, a konyhakertben.
Azt fogyasztották, amit termesztettek, abból is
csak az egészségeset. Az emberek sokat mozogtak,
ma az ülőmunka sokkal gyakoribb. Ezzel szem-
ben jóval több élelem kerül az asztalunkra.

Ezek a bajok nem gyógyíthatók egy-egy tablet-
ta bevételével, hanem gondolkodásra, önkorláto-
zásra lenne szükség. Pedig a beteg számára a
legegyszerűbb megoldás az, ha magunkhoz vesz-
szük a tablettát és minden megy tovább, ahogy
eddig.

A témakör igen nagy, azt gondolom érdemes
lesz folytatni egy másik Balatoni téli estén.
Ezúton is szeretném megköszönni Scheller
György doktornak az érdekes, sok példával, adat-
tal alátámasztott előadását.

Szőke Margit

Balatoni Téli Esték

„A Pulitzer-díjas bestsellerben egy ártatlan szí-
nes bőrű férfi sorsa körül csapnak össze az ame-
rikai Dél előítéletei és a számszerű kisebbségben,
de erkölcsi fölényben lévő, újat reprezentáló,
humánus erők. A középpontban a három gyer-
mekét egyedül nevelő Finch ügyvéd áll, ő és a
többi pozitív hős szinte hibátlan egyéniség, az
írónő meleg, emberi színekkel jellemzi őket. A
rosszat jelképezők gátlás nélkülien gonoszak.
Köztük az álmos kisváros kispolgári lakói ügye-
sen megformált, humorral bemutatott, hitelesen
bizonytalankodó figurák. Leleményes fogása a
három kisgyerek szerepeltetése, akiknek szemén
át az egész félelmetes históriát végigfigyeljük. A
William Faulkner és más írók műveiben oly sok-
szor fölmerülő déli rémségek - a szobafogságra
ítélt, félőrült fiú, ártatlanul halálba üldözött néger,
éjszakai lincselésre készülő, fehér farmerek,
bolond, bigott öregasszonyok - mind álomszerű-
vé válnak: a gyermekkor játékos derűje kissé
elveszi komor realitásukat. Ez ugyan csökkenti
a mű feszültségét, viszont épp a fiatal lelkek igaz-
ságkeresése teszi lehetővé az elfogulatlanul
humánus álláspont kibontakoztatását, az állás-
foglalás érzéki telítettségét.” (forrás: www.kello.hu)

Kovács L. Krisztián könyvtáros

Harper Lee: 
Ne bántsátok a feketerigót

Nagyhét szertartásrendje
2016. húsvét • Badacsonytomaj

Nagycsütörtök (március 24.)
18.00 óra Ünnepi szentmise és virrasztás

Nagypéntek (március 25.)
15.00 óra Nagypénteki liturgia

Nagyszombat (március 26.)
20.00 óra Feltámadási liturgia
21.30 óra Feltámadási körmenet

Húsvétvasárnap (március 27.)
8.00 óra Ételszentelés
10.00 óra Ünnepi szentmise

Húsvéthétfő (március 28.)
10.00 óra Ünnepi szentmise

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok!



A Polgárőr Egyesület megtartotta közgyűlését
február 13‐án az Egry József Művelődési házban,
amelyen a tagság és a társszervezetek mellett
képviseltette magát a rendőrség, a Megyei Pol‐
gárőr Szövetség és az önkormányzat.

A közgyűlés többek között módosította az alap-
szabályt, elfogadta a tavalyi és az idei évre vonat-
kozó gazdasági, valamint az elnökségi beszámo-
lókat. Mórocz István elnök beszámolójából többek
között az alábbiakat tudtuk meg: az egyesület
taglétszáma 2 fővel csökkent, (Márkus Ferenc
családi elfoglaltság, Mórocz Richárd elköltözés és
munkahelyi elfoglaltság miatt kiléptek). A rendes
taglétszám 20 fő, ifjú polgárőr 2 fő, pártoló tag 13
fő. 2015-ben 5.257 órában, ebből a rendőrséggel
együtt 1.368 óra (bűnmegelőzési 1.016 óra, köz-
lekedési 352 óra), más rendvédelmi szervvel 372
óra, önállóan pedig 3.517 órában teljesítettek
szolgálatot. Tevékenységét az OPSZ, a VeMPSZ,
a helyi önkormányzat, vállalkozók, civil szerveze-
tek, a lakosság anyagilag is támogatja, gazdálko-
dása stabil. A VeMPSZ elnökségétől 2015-ben a
15. éves fennállását ünneplő egyesület az „Év
Polgárőr Egyesülete Veszprém 2015” címet, 12 fő
ma is aktív alapító tagja emléklapot, Mórocz Ist-
ván elnök az „I. (Szent) László emlékplakettet”
kapta. Az OPSZ elnöksége a város és a lakosság
biztonságát szolgáló támogatásáért a „Polgárőr
Város” kitüntető címet adományozta Badacsony-
tomaj Önkormányzatának, az egyesületnek pedig
100.000 Ft működési támogatást nyújtott. A PEB
tavaly egy új terepjáró gépkocsit nyert az MVH
pályázaton. E sokrétű feladatok ellátásához (főleg
a fokozott, illetve „posztos” jelenlét biztosításá-
hoz, az év- és napszaktól független, szélsőséges
időjárási és útviszonyok közepette), a működés,
fenntartása érdekében jelentős segítséget nyújtot-
tak a támogatások, melyeket a polgárőrök köszö-
nettel fogadtak és fogadnak a jövőben is.

Krisztin N. László polgármester az önkormány-
zat képviselő-testülete nevében is megköszönte a

polgárőrök munkáját. Nagyon jónak értékelte az
együttműködést, mind anyagi mind erkölcsi téren
egyaránt, az önkormányzati rendezvények stabil
háttere a polgárőrség. Az ifjú polgárőrök kapcsán
kiemelte: közös érdek, hogy toborozzák a tagokat,
az utánpótlást.

Horváth József rendőr őrnagy elmondta, hogy a
PEB megyei szinten is elismert egyesület és az
együttműködési megállapodás tartalommal való
megtöltése itt nem csak papíron működik, hanem
aktív munkával. Külön elismerés jár a polgárőr-
ségnek azért, hogy szabadidejüket felhasználva,
fizetség nélkül tesznek a köz javára. A PEB által
teljesített órák száma nagyon magas, az egyesü-
let mindig is kivette a részét a helyi rendezvények,
programok, megemlékezések biztosításában meg-
felelő létszámmal, éjjel-nappal egyaránt. Fő tevé-
kenység a bűnmegelőzés, de tiszteletre méltó az
egyesület karitatív tevékenysége is.

A közterületi bűncselekmények (pl.: garázdaság)
száma is csökkenést mutatott a rendőrség, és
polgárőrség közterületi jelenléte miatt. A rendőr-
séggel közösen lefolytatott akciók is sikeresnek
mutatkoztak, a jövőben is számít az egyesület
segítségére, mellyel kiváló kapcsolatot ápolnak.

Az ifjúságvédelmi tevékenység-prevenció, köz-
lekedéstudat -, mind a rendőrség, mind a polgár-
őrség tekintetében kiemelt feladat, ezért már az
általános iskolában el kell kezdeni azt a munkát

– melyet az idei évben újfajta megközelítéssel pró-
bálják figyelemfelkeltőbbé tenni.

Megváltoztak a szórakozási szokások is, szinte
fesztiválév lett 2015, amely újabb közbiztonsági,
bűnmegelőzési feladatokat hozott. A migrációs
hullám is jelentős terhet ró a rendőrségre, de a
PEB „átvállalta” a közbiztonsági helyzet koordiná-
lását. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy
erős és biztos háttér (család) nélkül nem műkö-
dik ez a munka.

Dézsi János, a Veszprém Megyei Polgárőr Szö-
vetség elnöksége nevében elmondta, hogy a Járás
vonatkozásában az egyik legeredményesebb egye-
sület a badacsonytomaji, óraszámban, és „had-
rafoghatóságban” is, benn van a TOP 10-ben.
Nagyon jó, hogy fiatalok is vannak az egyesület-
ben, kérte, hogy keressék meg a középiskoláso-
kat, mert van egy kötelező 50 órás közösségi
munka a jövő évben érettségizőknek, a Polgárőr-
ség pedig partner ebben. 

A PEB Közgyűlése az egyesület gazdálkodását
és az alábbiak szerint fogadta el: 2015. évi tény-
leges bevétel:. 8.354.149 Ft; tényleges kia-
dás:8.091.540 Ft. 2016. évi tervezett bevétel:
1.565.109 Ft, tervezett kiadás: 1.565.109 Ft.

A Közgyűlés megszavazta, hogy ezután 3 fős
elnökség irányítsa az egyesületet az eddigi hét fő
helyett. Egyhangúan megválasztották Mórocz Ist-
vánt elnöknek, Bolf Károlynét és Arany Györgyöt
elnökségi tagnak. Ezután Pintér Márton és Cseh
Krisztián, a két ifjú polgárőr megtette fogadalmát
és átvette igazolványát. Dézsi János, a VeMPSZ
elnökhelyettese Berkes Zoltánnak, a PEB alapító
tagjának 15 éves, Fekete Ferencnek és Takács
Ákosnak 10 éves áldozatkész polgárőr tevékeny-
ségéért emléklapot adott át. Az elnökség tárgyju-
talomban részesítette Bolf Károlynét, elismerve a
gazdasági felelősként végzett munkáját. Megkö-
szönte a Közgyűlés az egészségügyi okok miatt
távozó Kovács András polgárőr tevékenységét,
további munkájához jó egészséget, magánéleté-
ben sok örömet és boldogságot kívánt. Ky
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Felnőtt csapatunk január‐február hónapban
részt vett a Veszprém‐megyei Labdarúgó Szövet‐
ség hagyományos Téli‐kupa sorozatán Balaton‐
füreden. 

Sajnos a felkészülés ezen szakasza nem sike-
rült jól csapatunknak, 5 vereséget szenvedett el.
A tavaszi szezonra való felkészülés során heti
egy alkalommal a sportpályán, egy alkalommal
az iskola tornatermében készült a csapat. Feb-
ruár végén és március elején hazai környezetben
játszotta felkészülési mérkőzéseit a felnőtt és
U19-es csapatunk. Valamennyi mérkőzésen sike-
rült jó játékkal legyőzni aktuális ellenfeleinket.
Munkahelyi elfoglaltság és sérülés miatt folyama-
tos létszámproblémákkal készültünk a bajnoki
rajtra, az edzéslátogatottság nem volt kielégítő,
így a kitűzött edzésmunkát sem sikerült mara-
déktalanul elvégezni.

Az átigazolási időszakban csapatunkhoz érke-
zett Csala Ferenc Sümegről, Lübkemann Fred
Veszprémből és Vachó Tibor, aki korábban Balas-
sagyarmaton futballozott. U19-es csapatunkhoz
Csik Zsombor csatlakozott. Szabó Bálint, aki a
TIAC labdarúgója, próbajátékosként szerepelt a
Téli-kupa mérkőzéseken, de maradt korábbi
klubjában. A tél folyamán Káptalantóti csapatá-
ba igazolt Herjavecz Rajmund, Szente Szabolcs,
Zab Attila, Márkus Ferenc, Tobak Róbert, Varga

Ádám és Zab László. Sok sikert kívánunk nekik
a továbbiakban!

Az első 4-5 mérkőzésen Horváth Adriánra és
Balasi Gáborra munkájuk miatt, Csala Ferenc-
re térdszalag sérülése miatt nem számíthatunk,
további hiányzások miatt nehéz szezonrajtra szá-
mítunk. Bízunk benne, hogy a bajnokság ezen
szakaszában is tudunk pontokat szerezni, hazai
pályán pedig a szurkolóink biztatása közepette
értékes győzelmeket érünk el.

A 14. forduló végeredményei:
Badacsonytomaj – Pápateszér 2:1 

U19-es mérkőzés eredménye: 4:0

Lukács László

A Badacsonytomaji SE BonVino tavaszi szezonja

PEB közgyűlés

Olvasói levél*

Dr. Ujhelyi István, az MSZP alelnöke és Euró-
pai Parlamenti képviselője volt február 26-án
a Baloldali esték első vendége az Egry József
Művelődési Házban.

A beszélgetés témái között hazánk politikai
viszonyai, az Európai Unió aktuális ügyei és az
EU kapcsolata hazánkkal szerepeltek. Dr. Ujhe-
lyi István a szép számmal megjelent érdeklődő
előtt kiemelte, hogy az Európai Unió értékeinek
és szellemiségének nincs alternatívája, működé-
sének és felépítésének viszont igen. 

Az MSZP Tapolca és környéke Szervezete az
elkövetkező időkben szeretne egy fórumot bizto-
sítani azon polgárok számára, akiket érdekel a
közélet, hazánk bel-és külpolitikai viszonyai. A
Baloldali esték programsorozatot is ezen cél érde-
kében szerveztük meg. Minden hónapban egy
ismert baloldali politikust, vagy közéleti szemé-
lyiséget hívunk meg kötetlen beszélgetésre. Mivel
fontosnak tartjuk, hogy a vidéket is bevonjuk
ezekbe a programokba, ezért nem csak Tapolcán
szervezzük meg ezeket az estéket. A Baloldali
esték folytatódni fognak, remélem, hogy egyre
többen vesznek részt ezeken a programokon. Az
aktuális vendégünkről és az időpontról jó előre
tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Árvai Gábor elnök

Baloldali esték

Fotó: Kalmár

Archív fotó
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Színházterem:

Előtér:

Nyit a „Vatikáni Valuta Vendéglő”
– Gyere és ebédelj velünk!
Ingyenes légvár a gyermekeknek

Nyit a „Vatikáni Valuta Vendéglő”
– Gyere és ebédelj velünk!
Ingyenes légvár a gyermekeknek

A település amatőr művészeti csoportjainak műsora
Krisztin N. László, Badacsonytomaj Város
polgármesterének ünnepi köszöntője
18 évesek köszöntése
„Új nap talál ránk” – Pintér Zoltán, a sümegi ICON
Művészeti Társulat művészeti vezetőjének fellépése
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„Új nap talál ránk” – Pintér Zoltán, a sümegi ICON
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Bál a Koktél Együttessel
Meglepetés vendég: Kasza Tibi
Bál a Koktél Együttessel
Meglepetés vendég: Kasza Tibi

Helyszín:
Egry József Művelődési Ház (8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.)
Helyszín:
Egry József Művelődési Ház (8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.)

2016.
április 16.
2016.

április 16.

Badacsonytomaj
Napja

„Gyere el, kérünk, légy a vendégünk,
s lesz egy szép közös emlékünk”

„Gyere el, kérünk, légy a vendégünk,
s lesz egy szép közös emlékünk”

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Szervező:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye
8258. Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Tel: 06-87-571-115
e-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu
web: www.badacsonyiprogramok.hu

MMEGHÍVÓ

Szervezők:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Kulturális Intézménye, 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu
Tel: 06-87-571-115
Web: www.badacsonyiprogramok.hu

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye
tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait

a Magyar Költészet Napja alkalmából rendezett
irodalmi estre.

Vendég:
Podmaniczky Szilárd József Attila-díjas író, költő, újságíró

Az est moderátora:
Szántainé Ruzsa Mariann

Közreműködik:
HIMFY Irodalmi Kör

Helyszín:
Badacsonytomaji Közös

Önkormányzati Hivatal Rózsa-kő terme
(8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

Időpont:
2016. április 11. (hétfő)

18.00 óra

Húsvéti
Kézműves Játszóház

a Tatay Sándor Általános Iskola Aulájában
2016. március 26-án (szombaton) 14.00 órai kezdettel

Húsvéti
Kézműves Játszóház

a Tatay Sándor Általános Iskola Aulájában
2016. március 26-án (szombaton) 14.00 órai kezdettel

Húsvét Badacsonytomajon

Kreatív kézműves foglalkozások, húsvéti kézműves ötletek,
arcfestés, tojásfestés, tojáskeresés.

Kreatív kézműves foglalkozások, húsvéti kézműves ötletek,
arcfestés, tojásfestés, tojáskeresés.

A belépés díjtalan!

Szervezők: A Tatay Sándor Általános Iskola és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Szülői Munkaközössége;
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye, 8258. Badacsonytomaj, Fő utca 14. Tel: 06-87-571-115, E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu, web: www.badacsonyiprogramok.hu

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

2016. március 27. 21.00 óra – Locsolóbál az Egry József Művelődési Házban
a HelloKids Zenekarral. Belépőjegy: 500 Ft.

2016. március 27. 21.00 óra – Locsolóbál az Egry József Művelődési Házban
a HelloKids Zenekarral. Belépőjegy: 500 Ft.

2016. március 28. 8.30-9.50 Zöldág, virág koszorú készítés közösen a Badacsonytomaji
Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében

9.50 Zöldágjárás
10.00 Ünnepi szentmise a Szent Imre Római Katolikus Templomban (Zöldág megáldása)
11.00 órától a Zöldágjárás folytatódik. Útvonal: Templom-Fő utca-Tűzoltóság-

Kert utca-Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal udvara
Ezt követően Települési Locsolás a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal udvarán.

8.30-9.50 Zöldág, virág koszorú készítés közösen a Badacsonytomaji
Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében

9.50 Zöldágjárás
10.00 Ünnepi szentmise a Szent Imre Római Katolikus Templomban (Zöldág megáldása)
11.00 órától a Zöldágjárás folytatódik. Útvonal: Templom-Fő utca-Tűzoltóság-

Kert utca-Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal udvara
Ezt követően Települési Locsolás a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal udvarán.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, kicsiket és nagyokat rendezvényünkre.

Szervezők: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. Tel.: 06-87-571-115, e-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu, web: www.badacsonyiprogramok.hu
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

2016.
március 27. (vasárnap)
21.00 órától 03.00 óráig

Belépő: 500 Ft
Helyszín: Egry József Művelődési Ház
(8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.)

Belépő: 500 Ft
Helyszín: Egry József Művelődési Ház
(8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.)

Fellép: HelloKids zenekar


