
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166.
évfordulóján rendezett ünnepségek Badacsonytoma-
jon a temetőben tartott megemlékezéssel kezdőd-
tek március 14-én, ahol az iskola és az óvoda növen-
dékei kis zászlókkal rótták le kegyeletüket.

A Pöltenberg család sírkertjében nyugszik a
honvéd tábornok leánya, testvére és három uno-
kája. Az aradi vértanú és Csala Gergely honvéd
huszár emléke előtt tisztelegve dr. Magó Ágnes
és Rajzó Ildikó képviselők helyezték el az emlé-
kezés koszorúját.

Nem tartozik ugyan az 1848-49-es szabadságharc
körébe - mondta Deák Ferencné kulturális munka-
társ befejezésül -, de itt nyugszik településünk kul-
túrtörténetének egyik legnagyobb alakja, Egry József,
aki március 15-én született Zalaújlakon. A festőmű-
vész életútjának rövid ismertetése után a képvise-
lők megkoszorúzták a Piktor sírját. Az általános isko-
lában megtartott ünnepségen az ötödik-hatodik osz-
tályosok és az énekkar közös műsorával emlékez-
tek a dicső forradalomra. Az irodalmi-prózai műsort
Riteczné Lesz Renáta állította színpadra, az ének-
kart pedig Krisztin N. Lászlóné vezényelte.

A tavalyi emlékezetes március 15-i hóvihar után,
idén „csak” viharos szél érkezett, miatta azonban
a Történelmi Emlékparkba szervezett ünnepséget
- a szentmisét követően - az iskolában kellett meg-
tartani. A Himnusz közös eléneklése után Fegy-
verneky Levente előadásában elhangzott a Nem-
zeti dal, majd dr. Bertényi Iván, az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karának professzor emeritusa mon-
dott köszöntőt. Sokadszor ünnepeljük Március 15-
ét – mondta dr. Bertényi Iván – első alkalommal
az önkényuralom végén volt egy felvonulás Buda-
pesten, amelybe a Császári Királyi Rendőrség be-
lelőtt, Forinyák Géza egyetemi hallgató belehalt

sérülésébe. Nem ő volt az utolsó áldozat, hiszen
a márciusi ifjakat követve többször is voltak fel-
vonulások, tüntetések - nemcsak 1848-hoz kapcso-
lódóan – ezzel együtt a hatalmi erőszak is min-
dig megjelent. A szabadság, melyért síkra szálltak
csak lassan, fokozatosan valósult meg.

A műsorban még elhangzott a Föltámadott a ten-
ger, valamint a Magyar vagyok című vers, a szózat
közös eléneklése után az ünnepség résztvevői átvo-
nultak a Történelmi Emlékparkba, ahol koszorút
helyeztek el az önkormányzat, a pártok, az intéz-
mények képviselői, a civil szervezetek és a megje-
lent érdeklődők. Az önkormányzat nevében dr.
Magó Ágnes és Simonné Visi Erzsébet képviselők,
a FIDESZ Badacsonytomaji Szervezete nevében
Bolla József, Forintos Ervin és Korbély László, a
Tatay Sándor Általános Iskola képviseletében Krisz-
tin N. Lászlóné igazgató és Borda Fanni, Kerepe-
si Diána tanulók, a Badacsonytomaji Kolping Csa-
lád Egyesület nevében Szőke Margit és Bolf Károly-
né, a Boldog Gizella Kör nevében Pálffy Jenőné
és Horváth Mária, a Badacsonyi Sporthorgász
Egyesület nevében pedig Dér Tibor és Raposa
Péter helyezte el a megemlékezés koszorúját.

Az ünnepi műsorban közreműködött Sterk-Rajzó
Luca és Szántainé Ruzsa Mariann.

Deákné-Ky

Az általános iskolában megtartott ünnepségen az ötödik-hatodik osztályosok és az énekkar közös műso-
rával emlékeztek a dicső forradalomra

A viharos szél ellenére koszorút helyeztek el az
önkormányzat, a pártok, az intézmények, a civil szer-
vezetek képviselői a Történelmi Emlékpark kopjafá-
jánál. Képünkön dr. Magó Ágnes és Simonné Visi
Erzsébet képviselő tiszteleg 1848 emléke előtt

Badacsonytomajon a harci síp hangjára csak-
nem húsz fiatalember állt be a csatasorba.
Csala Gergely, Ferenczi István, Gellei István,
Hámos Gergely, Imre Móricz, Joó Imre, Joó
Zsigmond, Kálóczi István, Kovács Imre, Kuma
János, Kurucz János, Major János, Márkus
József, Mórocz Imre, Nagy György, Sarkanti
Gábor, Tóth Ferenc és Sram Pál, akik a Kis-
faludy Gőzös fedélzetén utaztak Keszthelyre, a
Hadkiegészítőhöz.
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Lassan megvalósuló szabadság
A badacsonyi Alsó-bazársor és környékének, vala-
mint a badacsonyi strand megújításával kapcsolat-
ban megtartotta harmadik lakossági fórumát Bada-
csonytomaj Város Képviselő-testülete február 24-én.

A városházán ismét sokan voltak kíváncsiak a
tervezés alatt álló, Badacsony központjának megje-
lenését, használhatóságát évtizedekre meghatározó
fejlesztés-sorozatra. A MOL-kút, a strand Keleti vé-
ge és Római út által határolt területet átfogó, idő-
ben és térben is több ütemet tartalmazó rendezési
terv hónapok óta formálódik. Az eddigi fórumokon
is számtalan javaslat, ötlet, kérdés hangzott el az
érdekeltek részéről és a tervezők szakmai tudását
dicséri, hogy a lehető legszélesebb körben igyekez-
tek mindezeket figyelembe venni. Mint Jankovics
Tibor, a Formaterv Zrt. vezetője elmondta, ők első-
ként a távlati célt, állapotot szeretnék meghatároz-
ni, mert az, hogy milyen sorrendben, milyen lépé-
sekkel jut el odáig a település nagyon sok minden-
nek a függvénye. Nem tudni többek között mikor
jöhet létre a komp-összeköttetés Fonyóddal, de a
tervek arra alapulnak, hogy biztosítsák megvalósu-
lásának lehetőségét. Folynak a tárgyalások az Alsó-
bazársor megújulása érdekében is, egyes munkála-
tok már a napokban elkezdődtek.                  Ky

Lakossági fórum

Más-kép

Fotó: Kalmár

Vastag Gábor és Hilda keramikusok Más-kép
című kiállítását Tatay Ágota nyitotta meg feb-
ruár 21-én, a tördemici Faluházban.

A Vastag házaspár évtizedek óta jelen van a
hegy körüli közéletben - mondta rendhagyó
megnyitójában Tatay Ágota -, minden jelentős
eseményen részt vesznek, számítani lehet rájuk.
Közel három évtizede vannak rendszeres kiállí-
tásaik külföldön is, a tördemici különlegessége a
kettősség. A felöltöztetett, díszített használati
tárgyak mellett Klimt szecessziós művei által ih-
letett alkotások láthatók, melynek alapjait Hilda,
a képeket pedig Gábor készíti. A megnyitón
közreműködtek a Badacsonytördemic Néptánc-
együttes tagjai, Farkas Mónika és Szabó Csaba
Kalotaszegi táncot mutatott be. Ky

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák



Ajánlatkérő neve: Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzata, székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Fő u.
14., beszerzés éve: 2014.

A 2014. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-tes-
tület a 105/2014. (II. 13.) határozatával jóváhagyta. 
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K Ö Z É R D E K Ű
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u.14.)
H: 12.30-16.00 óráig; Sz: 13.00-17.00-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,
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
minden szerdán 13.00-17.00-ig.
Badacsonytomaj VN Kft. 87/571-048, Fax: 87/571-057
e-mail: uzemeltetes@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu
Fogadó óra: H, Sz, P. 8.00-14.00 
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87-571-115, +36-30-852-9717
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu  
Web: www.badacsonyiprogramok.hu
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva 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. Nyitás: április 19-én.
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 (Révfülöp, Villa Filip tér 3.):
dr. Borovszky Márta tel.: 87/464-529
Rendel: H: 12-18-ig; K-Sz: 8-16-ig; Cs: 8-13-ig.
Kezelésre időpontegyeztetéssel lehet jelentkezni.
Gyermekorvosi rendelés-tanácsadás: 
dr. Sellyei Ferenc
tel.: 87/471-282. Rendel: H., Sz., P: 8-12-ig, K., Cs.: 13-
16-ig, központi ügyelet Tapolca Kórház 87/411-655
Badacsonytomaj Város Önkormányzat 
Védőnői Szolgálata
Védőnő: Zsifkovics Szilvia
Elérhetősége: 06-70/202-85-84 (munkaidőben)
87/471-698
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
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
e-mail:badacsonytomaj@tourinform.hu
Nyitva tartás 
április 30-ig: H-P 9.00-15.00
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A megjelent írások és levelek a szerzők álláspontját tük-

rözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség vé-

leményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában

közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. A

beküldött írásokat minden esetben továbbítjuk az abban

érintetteknek. A Badacsony újságban megjelent írások,

fotók bárminemű felhasználásához a kiadó és a szer-

kesztő írásos hozzájárulása szükséges.

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca

Tördelőszerkesztő: Péczer Márk

Az újság a település honlapján is olvasható!

Helyi közéleti lap

Következő lapzárta: 2014. április 5.
A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

2014. évi 
közbeszerzési terv

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015.
tanévre történő általános iskolai beíratásra az aláb-
bi időpontokban kerül sor:

április 28. (hétfő) 8.00-18.00 óra között 
április 29. (kedd) 8.00-18.00 óra között 
április 30. (szerda) 8.00-18.00 óra között 

Helyszín: Tatay Sándor Általános Iskola
8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.

Tankötelezettség: 2008. augusztus 31-ig született
gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a
választott iskola első évfolyamára beíratni.

Krisztin N. Lászlóné igazgató

Beiratkozás a Tatayba

Javaslatát várjuk
Tisztelt Hölgyem, Uram!
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az elisme-
rő címek és helyi kitüntetések alapításáról, ado-
mányozásáról és rendjéről rendeletet alkotott,
melynek értelmében az alábbi kitüntetések át-
adására kerülhet sor:

Badacsonytomaj Díszpolgára kitüntetés
Badacsonytomaj Közművelődéséért kitüntetés
Badacsonytomaj Egészségügyéért kitüntetés
Badacsonytomaj Településfejlesztéséért és

Településrendezéséért kitüntetés
Badacsonytomaj Testnevelési és Sportélet fej-

lesztéséért kitüntetés
Badacsonytomaj Turizmusáért kitüntetés 
Badacsonytomaj Nevelésügyéért kitüntetés
Badacsonytomaj Közszolgálatáért kitüntetés
Díszpolgári cím annak a magyar vagy külföldi

állampolgárnak adományozható, aki kiemelkedő
közéleti, gazdasági munkásságával hozzájárult a
település fejlődéséhez, hosszú időn át kifejtett
tudományos vagy művészeti tevékenységével hír-
nevet és elismerést szerzett a településnek. 

A díszpolgári cím 4 évenként –a választási cik-
lus ideje alatt- egy alkalommal, legfeljebb egy
személy részére adományozható. 

Badacsonytomaj Közművelődéséért kitüntetés
adományozható azoknak a személyeknek és kö-
zösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el
a közművelődési munka irányításában, az ifjúság
művelődéséért végzett munkában, mindezek mel-
lett kitűnnek a közéletben való részvételükkel,
társadalmi aktivitásukkal, továbbá magatartásuk-
kal, közösségi és magánéletük példamutató. 

Badacsonytomaj Egészségügyéért kitüntetés
adományozható azoknak a személyeknek és szer-
vezeteknek, akik a település egészségügyi és szo-
ciális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenysé-
get fejtettek ki. 

Badacsonytomaj Településfejlesztéséért és
Településrendezéséért kitüntetés adományozható
azoknak a személyeknek és szervezeteknek, akik
a település fejlesztésében a társadalmi, gazdasági
élet bármely ágazatában kiemelkedő munkát vé-
geztek és ennek révén a Település értékeit növe-
lő, maradandó eredményeket értek el. 

Badacsonytomaj Testnevelési és Sportélet fej-
lesztéséért kitüntetés adományozható azoknak a
személyeknek és közösségeknek, akik a település
érdekében kiemelkedő sportmunkát, sportteljesít-
ményt nyújtottak. 

Badacsonytomaj Turizmusáért kitüntetés ado-
mányozható azoknak a személyeknek és szerveze-
teknek, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzá-
járultak a település egészét érintő hosszú távú tu-
risztikai vonzerő megalapozásához, fenntartásá-
hoz és fejlesztéséhez. 

Badacsonytomaj Nevelésügyéért kitüntetés
adományozható azoknak a személyeknek és szer-
vezeteknek, akik kiemelkedő eredményt értek el
az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a te-
hetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai
és szakmai felkészültségük alapján élen járnak.

Badacsonytomaj Közszolgálatáért kitüntetés
adományozható azoknak a személyeknek, akik a
település közéletében köztisztviselői vagy közal-
kalmazotti szolgálatban tartósan kiemelkedő mun-
kát végeztek vagy valamely jelentős szellemi alko-
tással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának
emeléséhez, s ezzel általános elismerést vívtak ki
az ügyfelek és a szolgáltatást igénybe vevők kö-
rében, továbbá olyan személyeknek és szerveze-
teknek, akik Badacsonytomaj közrend, közbizton-
ságáért végeztek kiemelkedő tevékenységet.

A szakmai kitüntetésekből évente 2 db., a négy
év alatt –a választási ciklus ideje alatt- valameny-
nyi szakmai kitüntetésből 1-1 adományozható. 

Kérem, hogy a kitüntetések adományozására
2014. március 24-ig javaslatot tenni és a javasla-
tot írásban indokolni szíveskedjenek. A hatályos
rendelet értelmében írásbeli indokolás nélküli ja-
vaslatot a Képviselő-testület nem tárgyalhat. 

A kitüntetések átadására a Képviselő-testület
döntése alapján a 10. jubileumi Városnapon kerül
sor. Segítő közreműködését előre is köszönöm!

Tisztelettel: Krisztin N. László polgármester



A 2013. évi Hatósági ellenőrzési tervben 
meghatározott feladatok elvégzéséről.

Engedély nélküli közterület használat:
Vendéglátó előkert kialakítása, 
építőanyag elhelyezése

A Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Képviselő-testület határozata, a Közterület- fel-
ügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, az
egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az
iskolakerülés elleni fellépést biztosító mó-
dosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben megha-
tározottak szerint, a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény előírásainak betartásával, a közterü-
let-felügyelő jogosult a fenti tevékenységek elvég-
zésére.

A vendéglátó egységek előkertjeinek ellenőrzése
folyamán, egy vendéglátó egységnél tapasztaltuk,
hogy a fagylaltkészítő gép kilóg a közterületre. A
többszöri felszólítást követően mintegy 90 ezer fo-
rint bírság került kivetésre emiatt, és a bírságolás
ellenére sem történt meg az engedély nélküli köz-
terület-használat megszűntetése.

Közterületen való engedély nélküli építőanyag tá-
rolással kapcsolatban több (3) esetben is szükséges
volt a tevékenység megszűntésére való felhívás ki-
küldésére, figyelmeztetésre. Az engedély nélkül
végzett tevékenységek a felszólítások után azonnal
megszüntetésre kerültek.

Egyéb közterület-felügyelet által ellátott ellenőr-
zések:

2013. 01 – 2013. 12. 31. között folyamatosan tör-
tént a közterületen folyó tevékenységek szabálysze-
rűségének ellenőrzése. Mindhárom településen, az
ellenőrzések főleg járőrözés (település-bejárás,
utak és egyéb felmérések) folyamán illetve lakossá-
gi bejelentések alapján kerültek végrehajtásra.

Badacsony település részen az idegenforgalomi sze-
zonhoz és az ott megrendezett rendezvényekhez
kapcsolódó szolgáltatások miatt, a közterületek
egész napos ellenőrzésére is szükség volt. 

Az engedélyhez kötött közterület használat ellen-
őrzésének főbb szempontjai: 

Közutak, közterületek használata, (közművek el-
helyezése, utak rongálása, egyéb anyagtárolások)

Közterületen folyó árusítás illetve árubemutatás
által elfoglalt területek.

A behajtani tilos táblával védett területeken par-
kolás

Járművel parkban, zöldterületen parkolás. 
Közterületen reklámtábla elhelyezése
Közterület használatok tapasztalatai:
Badacsony központjában gyakorlatilag megakadá-

lyozásra került az engedély nélküli közterület hasz-
nálat. Az engedély nélküli területhasználók 45 eset-
ben figyelmeztetésben részesültek és 22 estben vált
szükségessé bírság kiszabása.  

Kereskedelmi üzletek működési feltételeinek el-
lenőrzése:
Vendéglátó egységek ellenőrzése

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
Törvény és a kereskedelmi tevékenységek végzésé-
nek feltételeiről szóló 2010/2009. (IX. 29. )
Kormányrendelet alapján a kereskedelmi hatósági
feladatokat a település önkormányzat jegyzője látja
el. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi ellenőrzési
terve a vendéglátó egységek helyszíni ellenőrzését
írja elő. Az ellenőrzési terv alapján 2013. évben a
vendéglátó egységek ellenőrzése folyamatosan tör-
tént.

Az ellenőrzés szempontjai a vonatkozó jogszabá-
lyokban foglalt követelményeknek megfelelően ke-
rültek kialakításra. 

Az ellenőrzés kiterjedt az üzemeltető adataira,
működési engedély, illetve az igazolás meglétére,
Nem a tulajdonos által üzemeltetett egység esetén

a bérleti szerződés meglétére. Vizsgáltuk továbbá, a
tiltó és tájékoztató táblák megfelelő kihelyezését, a
vásárlók könyvének hitelességét, illetve jól látható
helyen történő elhelyezését, nyitva tartási idő be-
tartását. Ellenőrzésre került, hogy az üzemeltető
rendelkezik-e szemétszállítási szerződéssel.

Az ellenőrzéseket egy fő műszaki osztályvezető,
egy fő vagyongazdálkodási ügyintéző, és egyes ese-
tekben 1 fő közterület felügyelő folytatta le.

Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készült.
Az ellenőrzések során az alábbi megállapítások

kerültek rögzítésre:
az üzletekben tartózkodó kereskedők illetve al-

kalmazottak eredeti okirattal igazolták, hogy eleget
tettek a bejelentési kötelezettségüknek, illetve ren-
delkeznek a jogszabályban előírt hatósági állatorvos
által kiadott külön engedéllyel. 

Az árusított áruk termékköre megfelelt az igazo-
lásban, és a külön engedélyben foglaltaknak.

A dolgozók szakképesítése megfelelt az általuk
végzett tevékenységre

A szeszesital forgalmazás szabályai betartásra
kerültek, a tiltó táblák jól láthatóan vannak elhe-
lyezve.

A Vásárlók Könyve jól látható helyen, volt elhe-
lyezve, 2 esetben fordult elő, hogy a könyv régi volt
és adattartalma nem felelt meg az előírásoknak, a
vállalkozót felszólítottuk a könyv cseréjére.

Az ellenőrzött vendéglátó egységek rendelkeztek
érvényes szemétszállítási szerződéssel.

Egy esetben tapasztaltuk, hogy a régebben kia-
dott működési engedély volt kihelyezve, amelyet
kértünk, hogy az új rendelkezések szerinti igazolás-
ra cseréljék ki.

Az év folyamán 13 ellenőrzést folytattunk le. Az
ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a kereske-
dők pótolták. Összességében megállapítható, hogy a
vendéglátó egységek üzemeltetői az előírásoknak
megfelelően folytatják tevékenységüket.

Horváth Márta műszaki osztályvezető
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Beszámoló

H I R D E T M É N Y
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tör-
vény 75. §-ában, valamint az országgyűlési képvise-
lők és az Európai parlament tagjainak választásán
a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól, a választási
eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint
a választási eredmény országosan összesített adatai
körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.)
MIK rendelet 9. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjá-
ban és cb) alpontjában foglaltak alapján az alábbi-
akban teszem közzé az SZSZB tagjainak, valamint a
HVI vezetőjének nevét, a HVI hivatali helyiségének
címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát:

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAI:
001. szavazókör POLGÁRMESTERI HIVATAL 
8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.
Tagok: Dr. Varga Ottó, Jeck Tibor, Szántai Ferenc
Póttagok: Kovács András, Mejlinger Lászlóné,
Nagyné Dittrich Dóra
002. szavazókör MŰVELŐDÉSI HÁZ 
8258 Badacsonytomaj, Római út 69.
Tagok: Dr. Heinrich István, Deres Lászlóné, Weller
Andrásné
Póttagok: Laposa Eleonóra, Rimay Zsuzsanna,
Takács Gáborné, Weller András
003. szavazókör VARGA PINCÉSZET 
8258 Badacsonytomaj, Füredi utca 49.
Tagok: Bolla Józsefné, Cseh Ervinné, Cseh
Kálmánné
Póttagok: Barcza Bernadett, Baumann Csaba,
Kovács Attila

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA:
HVI vezetője: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző 
HVI hivatali helyiségének címe: 
8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.
Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal
HVI telefonszáma: 87/571-270
HVI e-mail címe: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
HVI fax száma: 87/471-289

Dr. Weller- Jakus Tamás HVI vezető

Felhívás növényvédő szerek felhasználására vonat-
kozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről

Tájékoztatjuk a növénytermesztéssel foglalkozókat,
hogy egy Európai Uniós előírás alapján a 2014-es
gazdálkodási évben adatot kell szolgáltatni a
Magyarországon kiemelt fontosságú növénykultú-
rákban felhasznált növényvédő szerekről, azok
mennyiségéről. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. novem-
ber 25-i 1185/2009/EK rendelete a peszticidekre vo-
natkozó statisztikákról adatszolgáltatási kötelezett-
séget ír elő a tagállamok számára. A rendelet sze-
rint a növényvédő szerek fontosabb növényenkénti
felhasználásról ötévente (először 2010-2014-es peri-
ódus egyik évéről) kell a tagállamoknak adatot szol-
gáltatnia.

Hazánkban az adatgyűjtés 2014-ben a
Vidékfejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a Központi

Statisztikai Hivatal (KSH) együttműködésében, a
permetezési naplók adatainak begyűjtésével valósul
meg. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010
(IV. 23.) FVM rendelet előírásai alapján a felhasz-
nálási tevékenységet folytatóknak a növényvédő-
szer-felhasználásról naprakész nyilvántartást kell
vezetni, melynek formai követelményeit a rendelet
tartalmazza.

A permetezési napló naprakész vezetése nemcsak
a hatóságok számára szükséges, hanem a gazdálko-
dókat is védi az esetlegesen felmerülő élelmiszer-
biztonsági illetve technológiai problémák esetén.

Az adatgyűjtés sikeres lebonyolításának érdeké-
ben kérjük, hogy a 2014-es gazdálkodási évben fo-
kozottan ügyeljen a permetezési napló naprakész
és pontos nyilvántartására, hogy ha a NÉBIH, a
megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi
igazgatóságai vagy a KSH munkatársai megkeresik
Önt, az adatszolgáltatási kötelezettségének mara-
déktalanul eleget tudjon tenni.  VMK

Adatszolgáltatási kötelezettség

Tájékoztató fizetővendéglátó szálláshely
szolgáltatók részére

Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy a pénztárgépek és taxa-
méterek műszaki követelményeiről, a nyugta kibo-
csátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről,
valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóható-
ság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II.
15.) NGM rendelet 1. számú melléklete szerint
nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztár-
géppel kötelesek eleget tenni az 55.1-55.3 szerinti
szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytató adó-
alanyok.

Az egyéni szálláshely szolgáltatók, akik a NAV
nyilvántartásában az 552001-552006-ig szakmakód
szerepel (régi fizetővendéglátás fő tevékenység-
ként) 2013. március 20-tól pénztárgép kötelesek. 

Ezen szakmakód a NAV-nál a saját adatok törzsa-
datbázisánál megtekinthető azoknak, akik rendel-
keznek ügyfélkapuval.

Amennyiben a NAV nyilvántartásában a fenti kó-
doknak valamelyike szerepel, úgy adatváltozás beje-
lentést kell tenni a NAV felé a 13T101-es forma-
nyomtatványon.

A nyomtatványon a fő tevékenységi körhöz az
559001-es kódot kell bejelenteni (egyéb szálláshely
szolgáltatás). Az adatlap mellé kötelezően csatolan-
dó a Jegyző által kiadott igazolás, amelyben már
egyéb szálláshely üzemeltetőként szerepel a szállás-
hely szolgáltatók nyilvántartásában.

Akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, a NAV-nál
kérhetnek tájékoztatást, illetve a helyi Járási
Hivatal Okmányirodáján van lehetőség ügyfélkapu
nyitására.             Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző



Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal pályázatot
hirdet a Költségvetési- és Adóosztály pénzügyi ügy-
intéző munkakör betöltésére.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A pénztár- és pénzkezelés általános szabályai meg-
tartásával kapcsolatos feladatok, a házipénztár el-
látása. Szabályzatban meghatározott időközönként a
pénztárzárlat elvégzése, pénztárjelentés rögzítése.
Közreműködik a készpénz-szállítási feladatokban, a
készpénzkezeléssel kapcsolatos speciális feladatok,
a pénztárkezelés során a bizonylatokkal kapcsola-
tos feladatok, az előlegekkel kapcsolatos feladatok
ellátásában. A letétek és az értékpapírok kezelése,
nyilvántartása. Közreműködik az ellátmányokra vo-
natkozó szabályok szerint az ellátmányokkal kap-
csolatos feladatokban, ellátja az utalásokkal, a bi-
zonylatokkal kapcsolatos feladatokat, közreműködik
a könyvvezetési feladatok és a beszámolási kötele-
zettséggel kapcsolatos feladatok ellátásában.
A munkakör legkorábban 2014. július 1. napjától tölt-
hető be. A pályázat benyújtásának határideje: április
25. A pályázat elbírálásának határideje: május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt dr. Weller-Jakus Tamás nyújt, a 06 87 571
270-es telefonszámon. A teljes pályázati kiírás
megtalálható a www.badacsonytomaj.hu oldalon.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Polgármesteri Hivatal – Badacsonytomaj pályázatot
hirdet közterületfelügyelő munkakör betöltésére
határozott idejű 6 hónapig tartó közszolgálati jogvi-
szonyban, teljes munkaidőben.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvényben rögzített feladatok és az önkormányzat
rendeleteiben meghatározott közterület-felügyelői
feladatok ellátása. Közterület jogszerű használatá-
nak, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a
szükséges intézkedések megtétele, közreműködés
az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a
közrend és a közbiztonság védelmében.
A munkakör legkorábban 2014. április 15. napjától
tölthető be, a pályázat benyújtásának határideje már-
cius 31. A pályázat elbírálásának határideje április 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt dr. Weller-Jakus Tamás nyújt, a 06 87 571
270-es telefonszámon.
A teljes pályázati kiírás megtalálható a www.bada-
csonytomaj.hu oldalon.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
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Közterületfelügyelő munkakör

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet

Kiadó a Kisfaludy ház
Badacsonytomaj Város Önkormányzata pályázatot
hirdet:
A Badacsonytomaj, 035/26 hrsz. alatt felvett 4497
m2 földterületen fekvő, Badacsony településrész,
Kisfaludy út 28. szám alatt található ún. „Kisfaludy-
ház Étterem” 5+5 évre szóló bérleti jogának meg-
szerzésére. Az étterem befogadóképessége 120 fő.
A részletes pályázati kiírás a www.badacsonyto-
maj.hu honlapon teljes terjedelmében megtalálható. 
A pályázatról bővebb felvilágosítást nyújt a
Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalának
Műszaki Osztálya, Horváth Márta műszaki osztály-
vezető (87/571-274), ahol a fenti ingatlan pályázati
anyaga 2014. március 31-én 14.00 óráig benyújtható.

Kisztin N. László polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete (a továbbiakban BVÖKt) a 2014.
február 26-i rendkívüli ülésén többek között a
következőkről határozott: 

150/2014. (II. 26.) számú határozat
Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhe-
lyezése – Pályázati lehetőség bevonásával 
BVÖKt a Nemzeti Kulturális Alap keretében megje-
lent pályázati kiírásra a Magyar Nagyboldogasszony
szobor megvalósítása céljából nem nyújt be pályázatot.

151/2014. (II. 26.) számú határozat
I. Világháborús emlékmű restaurálása – Pályázati
lehetőség bevonásával 
BVÖKt 1. pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítványhoz, a Hősök terén felállított I. világ-
háborús emlékmű restaurálása érdekében. 2. felké-
ri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztályát, hogy két azonos műszaki tarta-
lommal az 1. pontban körülírt emlékmű restaurálá-
sa vonatkozásában árajánlatot kérjen be és a legol-
csóbb ajánlat figyelembevételével a pályázat határ-
időben történő benyújtásáról gondoskodjon.

152/2014. (II. 26.) számú határozat 
Badacsonytomaj VN. Kft. likviditási helyzete
BVÖKt a VN. Kft. részére a közhasznú feladatok el-
látása érdekében a 2014. évi költségvetés terhére 6,2
millió forint tagi kölcsönt, emellett 9 milliós folyó-
számlahitel kézfizető kezességét biztosítja, így a 15
milliós likviditási problémát egy csomagban kezeli. 

154/2014. (II. 26.) számú határozat
Badacsonytomaj VN. Kft. likviditási helyzete –
ügyvezető azonnali visszahívása
BVÖKt Rajzó Ildikó képviselőnek a VN. Kft. ügyveze-
tőjének azonnali visszahívására és az igazgatói beosz-
tás pályáztatására vonatkozó javaslatát nem támogatja.

162/2014. (II. 26.) számú határozat
Badacsonytomaj és Badacsonyörs közötti közvilágítás
BVÖKt a közvilágítási fejlesztési projektet különvá-
lasztja az alábbiak szerint: 1. Badacsonytomaj és
Badacsonyörs közötti szakaszt megtervezteti. 2. a fej-
lesztéssel érintett és fennmaradó közvilágítás fej-
lesztése - 71-es út mellett - előirányzatot 12 millió
forinttal elfogadja. 3. a rendelettervezetben szereplő
12 millió forintot fejlesztési tartalékba rendeli. 4. kö-
telezettséget vállal arra, hogy a tervek ismeretében
a tényleges kivitelezési költségeket megismerve 2014.
június 30-ig felülvizsgálja a költségvetést, lehetőség
szerint pályázati források felkutatása mellett.     Ky

Bérelhető a „Bányász strand”
Badacsonytomaj Város Önkormányzata pályázatot
hirdet:
Badacsonytomaj 2552 hrsz. alatt felvett, Badacsony
településrészen található ún. „Bányász strand” bér-
leti jogának megszerzésére.
A részletes pályázati kiírás a www.badacsonyto-
maj.hu honlapon teljes terjedelmében megtalálható. 
A pályázatról bővebb felvilágosítást nyújt a
Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalának
Műszaki Osztálya, Horváth Márta műszaki osztály-
vezető (87/571-274).

Krisztin N. László polgármester

Önkormányzati tulajdonú 
helyiségek bérbeadása

A Badacsonytomaj VN KFT meghirdeti a kezelésé-
ben lévő önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbe-
adását. Az üzlethelyiségek kiadása pályázat útján
történik, a pályázati kiírás ügyfélfogadási időben a
KFT irodájában átvehető. A pályázat mellé csatolni
kell a köztartozás mentességről szóló igazolást.
Több azonos pályázat esetén a bérleti jog megszer-
zése licitálással történik, licitlépcső min. 10.000 Ft.
A közölt díjak az egy szezonra (2014. május 1-szep-
tember 30.) megállapított legkisebb bérleti díjak.
Badacsonyi strand büfék:
(berendezés, felszerelés nélküli üres helyiségek)
- 3 db büfé 19,7 m2 + 
6,6 m2 üzlet előtti terület 482.502 Ft/db/szezon

- 3 db raktár 19,7 m2 101.700 Ft/db/szezon
- Platán büfé 31,5 m2 654.572 Ft/db szezon
Nyilvános illemhelyek:
- Felső bazársor 199.000 Ft/db/szezon
- Kisfaludy út 100.000 Ft/db/szezon

A pályázatokat 2014. április 15-ig a
Badacsonytomaj VN KFT címére (8258 Badacsony-
tomaj, Fő u. 14.) kell eljuttatni. Felvilágosítást a 87-
571-048 telefonszámon adunk. 

Pénzügyi ügyintéző

Tájékoztató
Orbán Péter képviselő tájékoztatom a lakossá-
got, hogy Kárpáti Lajos ellen rágalmazás vét-
sége miatt indított perben másodfokon az
alábbi jogerős ítélet született: 

„A Tapolcai Városi bíróság 2012. november
14. napján kihirdetett 3.B.89/2012/8. számú ítéle-
tét annyiban megváltoztatja, hogy a vádlott cse-
lekményét a 2012. évi C. törvény Btk. 226. § (1)
bekezdésében meghatározott és a (2) bekezdés
b) pontja szerint minősülő folytatólagosan elkö-
vetett rágalmazás vétségének minősíti, amiért a
vádlottat 1 (egy) év 6 (hat) hónapra bocsátja.

Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét
helyben hagyja” 

Részlet az első fokú ítéletből:
„Kárpáti Lajos Béla vádlott - … - bűnös

folytatólagosan, részben nagy nyilvánosság
előtt elkövetett rágalmazás vétségében (Btk.
179.§ (1) bekezdés (2) bekezdés b) pontja). A bí-
róság ezért vádlottat 30 (harminc) napi tétel
pénzbüntetésre ítéli.

Egy napi tétel értékét 2.500 (kettőezer-öt-
száz) forintban állapítja meg. Az így kiszabott
összesen 75.000 (hetvenötezer) forint pénzbün-
tetést – meg nem fizetés esetén – 30 napi fog-
házban végrehajtandó szabadságvesztésre kell
átváltoztatni. Kötelezi a bíróság a vádlottat az
eljárás során felmerült 1533 (ezerötszázhar-
minchárom) forint bűnügyi költség megfizeté-
sére – külön felhívásra a a Magyar Államnak.”

Badacsonytomaj, 2014. március 10. 
Orbán Péter képviselő

Testületi határozatok

Védőnői állás
Badacsonytomaj Város Önkormányzata a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bada-
csonytomaj Város Önkormányzata védőnő munka-
kör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zott idejű tartós távollét idejéig tartó közalkalmazot-
ti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2014. március 31. A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző nyújt, a +36 87 571 270-os telefonszámon. A
pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye,
www.badacsonytomaj.hu.

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk adónk 
egy részéről
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület
Adószáma: 18929081-1-19
Badacsonytomajért Közalapítvány
Adószáma: 18937174-1-19
Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület (BÖÉE)
Adószáma: 18917303-1-19
Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB)
Adószáma 18930555-1-19
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
Adószám: 18934401-1-19
„Picikét a kicsikért” Alapítvány
Adószám: 18919848-1-19
Badacsony Ifjúságáért Alapítvány
Adószáma: 19265609-1-19
Szín és Vonal Mûvészetoktatási Közhasznú 
Alapítvány Adószáma: 18938223-2-19
Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesületet 
Adószáma: 18938058-1-19 
Nők a Balatonért Egyesület
Adószáma: 18918548-1-19

1+1%



Az iskola apraja-nagyja lelkesen vett részt a feb-
ruár 28-án megrendezett farsangi délutánon, me-
lyen a 6-8. osztályos lányok nyitótáncát követően
az elsős kis hangjegyek szólaltak meg.

A török és a tehenek örökzöld meséjét a máso-
dikosoktól láthattuk, majd a „Méhecskék” lepték
el az aulát, s szorgos tevékenységük eredménye-
ként közönségdíjas lett a jelenetük. Két arcukat
is megmutatták negyedikeseink az „Egy szoknya
egy nadrág” című produkciójukban. Az ötödikesek
nehezen vonszolták a tudás hajóját, majd látvá-
nyos farsangi táncukkal vonták magukra figyel-
münket. A hatodikos gyári munkások fellázadtak,
kivetkőztek köpenyeikből, s önfeledten táncoltak
egyet. Tetszett a közönségnek Barna Brigitta,
Béres Kitti és Gelencsér Dávid ügyes „Rap”-je a
hetedikesek „Ma-Riska-RAP” zenés, táncos, tehe-
nes jelenetében. A nyolcadikosok tréfásan bemu-
tatták, hogy milyen állapotban, ruhában, stílusban
NE jöjjünk iskolába! A farsangi bemutatókat a ta-
nárok „Uniós – tanfolyam” jelenete zárta. A tom-
bolasorsolás után a felső tagozatosok este 8-ig
önfeledten táncolhattak a farsangi diszkóban. Az
emlékezetes mulatság után köszönjük mindenki-
nek, aki közreműködött rendezvényünk sikeres le-
bonyolításában. Köszönet a műsorok betanulását
segítőknek, a sütemények, torták sütőinek, a tom-
bola tárgyak adományozóinak! Zapletál József
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Zenével, süteménnyel színesített farsangi játszó-
házba vártuk a helyi általános iskolába és óvo-
dába járó gyermekeket és szüleiket február 22-
én szombaton a badacsonytomaji Városi Könyv-
tárban, amelyet Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzat Kulturális Intézménye és a Balatonfel-
vidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény szervezett.

Az álarcok és díszes jelmezek elkészítésében
a Kulturális Intézmény munkatársai, Kun István-
né Marcsi, Pusztai Zsanett és Varga Attiláné
Gyöngyi, illetve a Szín-Vonal Művészetoktatási
Intézmény tanára Baranyai Tímea segített a
gyermekeknek. A gyermekek a foglakozás során
megismerhették a könyvtárat is és remélhetőleg
gyakori látogatókká válnak a későbbiekben.
Művészi álarcok, szemüvegek készültek, a játszó-
ház végén csoportkép készült az alkotásokról.

Kovács László Krisztián

Farsang a könyvtárban

A negyedik osztállyal már ősszel elhatároztuk,
hogy az idei tanévben meglátogatunk egy „igazi
nagy színházat” Budapesten. 

Választásunk a  híres irodalmi mű, Mary Poppins
színpadi musical változatára esett a Madách
Színházban.  A sikerdarabra nehéz volt jegyet sze-
rezni, de kitartásunkat siker koronázta és március
9-én este hét órakor várakozással telve ültünk a
csodálatos nézőtéren.  A látványos díszletváltásokat
parádés zenés és táncos jelenetek kísérték, melyet
a nézők hatalmas tapssal jutalmaztak. Polyák Lilla,
Csonka András és a két gyerek játéka mindenkit
magával ragadott. Azért az érzelmi  mondanivaló
sem maradt a háttérben, miszerint a család, a gyer-
mekeink szeretete sokkal többet ér minden munká-
nál és pénznél. Gyerekeknek, szülőknek egyaránt
remek kikapcsolódás volt ez az este. Farkas Csilla

Színházlátogatás

Kányádi Sándor versének első sora híven tükrözi
az idei telet, pedig a gyerekek nagyon várták, sok
örömet adhatna nekik.

Persze a felnőtteknek más jut eszébe a télről:
hideg, fűtés, hólapátolás. A gyerkőcöknek teljesen
más irányba mutat a gondolatuk: korcsolyázás, hó-
golyózás, hóemberépítés. Ez így is van rendjén! A
negyedik osztályosok ki is használták azt a kevéske
havat, amivel megajándékozott bennünket a termé-
szet, nagy hócsatába kezdtek egymással. 

Farkas Csilla

Ez a tél, nem is tél...

Február elején a negyedik osztályosokkal elláto-
gattunk Tapolcára a Sportházba, ahol a gyerekek
Zsolti bácsi segítségével kipróbálhatták a különbö-
ző erősítőgépeket.

Nagyon tetszett nekik, hogy ki milyen súlyokat
tud megemelni és hányszor. Volt, akinek a futópad
nyerte el tetszését, de a fiúknak inkább a láb- és
karizomra ható gépek „jöttek be”. A fallabdát is
érdekesnek tartották, de a bowling vitte el a fődí-
jat. Többen alig akarták abbahagyni a golyók gurí-
tását és nagy öröm volt, ha néhány bábut eltaláltak.
Váltig fogadkoztak, hogy a szüleikkel is el fognak
menni. Reméljük így is lesz! 

Köszönöm a szülők segítségét a szállításban és
Molnár Istvánnak, a Sportház vezetőjének a lehető-
séget, hiszen Szent-Györgyi Albert szerint „A sport
a test útján nyitja meg a lelket”!       Farkas Csilla

Edzőteremben jártunk

Iskolai farsang

Békési Zsombor úgy gondolta, ő megpróbálkozik
egy hóember összegyúrásával, íme erőfeszítésének
gyümölcse

Néhány napja tette közzé honlapján a Közoktatási Információs Iroda az előző tanév országos mérései-
nek eredményét. Mint minden évben, tavaly is a matematikai és a szövegértési képességeket mérte az ok-
tatási államtitkárság a 6. és 8. osztályos tanulók körében. Az alábbi táblázatból egyértelműen leolvasható,
hogy iskolánk kiemelkedő teljesítményt nyújtott mind a 4 területen, megelőzve mind a tankerületi, a váro-
si, a megyeszékhelyi, sőt a budapesti iskolák átlagát is. Az adatok valódiságát bárki ellenőrizheti a
Közoktatási Információs Iroda www.kir.hu oldalán, sőt arról is meggyőződhet, hogy 8. osztályosaink ered-
ményénél az összes  városi iskola közül matematikából csak 1, szövegértésből csak 3 ért el jobb ered-
ményt. Büszkék vagyunk az eredményekre, melyeket a pedagógusok lelkiismeretes felkészítő munkájának
és a tanulók szorgalmának köszönhetünk! Krisztin N. Lászlóné igazgató

Országos kompetenciamérés 2013

A Tatay iskola kimagasló eredményei

 

Badacsonytomaj országos 
átlag 

tankerületi 
iskolák 
átlaga 

megyeszékhelyi 
iskolák átlaga 

budapesti 
iskolák 
átlaga 

8.o. matematika 1772 1620 1610 1654 1669 
8. o. szövegértés 1682 1555 1547 1590 1603 
6.o. matematika 1545 1489 1472 1527 1548 
6. o. szövegértés 1601 1497 1474 1545 1566 

A Tatay-sok szép eredményeket értek el az orszá-
gos Erzsébet Vetélkedőn, a pályázatot a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány írta ki Kárpát-meden-
cei gyermekek számára.

A vetélkedőn 7-12. osztályos tanulók háromfős
csapatai vehettek részt. A mi iskolánkat három 7.
osztályos tanuló, Kerepesi Diána, Gelencsér Dávid
és Illés Bálint képviselte.

Az interneten 4 fordulóban küldött feladatok a
Kárpát-medencében élő magyarság kultúrájának kü-
lönböző területeit ölelték fel. Érdekes feladatok vol-
tak történelmi, építészeti, sport, élővilág, film és iro-
dalom témában. Iskolánk csapata nagyon szépen sze-
repelt, a megszerezhető 405 pontból 396-t értek el.
Ezzel az eredménnyel diákjaink megosztva a 11. he-
lyen végeztek. Az országos döntő szóbeli versenyére
10 csapatot hívtak be. Erről mi az idén lemaradtunk,
de azt hiszem tanulóink és mi is büszkék lehetünk a
nagyon rangos mezőnyben elért eredményre. 

A gyerekek nem veszítették el a lelkesedésüket,
ígérték, hogy jövőre is indulnak az országos
Erzsébet Vetélkedőn. Azt a tudást pedig, amit a fel-
adatok megoldása közben megszereztek biztos,
hogy a későbbiekben kamatoztatni tudják. 

Krisztin N. Lászlóné felkészítő tanár

Erzsébet vetélkedő

Fotó: Deák

Fotó: Farkas

Fotó: Farkas

Fotó: Kalmár

Fotó: Zapletál
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A negyedik evangélium hosszan leírja, hogy Jézus
milyen szavakkal fordult apostolaihoz az utolsó va-
csora után. (Jn 13,31-17,26) Ebből a részből válasz-
tottuk mostani igénket. Jézus azt hangsúlyozza, hogy
ha megtartjuk parancsait, akkor megmaradunk sze-
retetében. Az előző vers gondolata idéződik fel ben-
nünk, amikor Jézus így szól apostolaihoz: „Ha sze-
rettek engem, megtartjátok parancsaimat.” (Jn 14,15)
Ebből világosan kiderül, hogy a parancsolatok meg-
tartásának oka, gyökere a Jézus iránti szeretetből
kell, hogy fakadjon. A Jézus iránti szeretet és pa-
rancsolatainak megtartása tehát összefügg egymás-
sal. Ez a szeretet ugyanis arra ösztönöz, hogy egyre
hűségesebben éljük szavait. Igéjének élése által vi-
szont megmaradunk szeretetében, vagyis egyre job-
ban növekszik bennünk az iránta való szeretet. 

Tehát megmaradni az Ô szeretetében. De valójá-
ban mit akar mondani ezzel Jézus? Kétségkívül azt,
hogy az iránta érzett igazi barátságunk jele és bizo-
nyítéka parancsolatainak megtartásában rejlik. Ez a
feltétele annak, hogy Jézus is viszonozza barátsá-
gunkat, és biztosítson bennünket a magáéról. De –

úgy tűnik – még valami mást is szeretne mondani:
azt, hogy parancsolatainak megtartása a Jézusra jel-
lemző szeretetet hívja életre bennünk. Megismerteti
velünk azt a szeretetet, mely Jézus egész földi éle-
tét áthatotta; mely által teljesen egy volt az Atyával,
s mely ugyanakkor arra késztette Ôt, hogy azono-
suljon, eggyé váljon minden testvérével, főként a

legkisebbekkel, leggyengébbekkel, legkitaszítottab-
bakkal.  Jézus szeretete meggyógyította a lélek és a
test minden sebét, örömöt és békét ajándékozott
minden szívnek, s megszüntetett minden megosz-
tottságot azáltal, hogy a testvériséget és az egységet
építette minden ember között. Ha életre váltjuk
szavait, Jézus fog élni bennünk is, s minket is szere-
tetének eszközévé tesz majd. 

Hogyan éljük tehát e hónap igéjét? Úgy, hogy
szem előtt tartjuk a célt, melyet elénk állít, és hatá-
rozottan elindulunk felé: olyan keresztény életre tö-
rekszünk, mely nem elégszik meg parancsolatainak
kicsinyes, rideg és felületes megtartásával, hanem
nagylelkűen tesz eleget azoknak. A szenteket ez jel-
lemezte. Ôk valóban az élő Isten Igéjének megteste-
sítői. Ebben a hónapban válasszunk ki egy igét,
Jézus egyik parancsát, és próbáljuk meg életre vál-
tani! S mivel az új parancs („Szeressétek egymást,
ahogy én szerettelek titeket”) a szíve és összefogla-
lása Jézus minden igéjének, éljük ezt teljes odaa-
dással!    C L.

István atya

Katolikus üzenet:„Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, 
amint én is megtartottam Atyám parancsait, és szeretetében maradok.” (Jn 15,10) (Mt 5,8)

Gyászhírek:

Szente Miklós
(született 1962-ben) elhunyt január 16-án

–––––––––––
Fekete Józsefné sz. Nagy Eleonóra

(született 1929-ben) elhunyt január 21-én
–––––––––––

Gyimesi András
(született 1949-ben) elhunyt január 22-én

–––––––––––
Pál Ferenc

(született 1949-ben) elhunyt február 24-én
–––––––––––

Kaposvári Kálmánné sz. Németh Margit
(született 1920-ban) elhunyt február 25-én

–––––––––––
Nagy István Sándor

(született 1947-ben) elhunyt február 25-én
–––––––––––

Bán József Miklós
(született 1934-ben) elhunyt március 1-én

Nyugdíjasok közgyűlése
A Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesület február
6-án megtartotta az alapszabálya szerinti kötelező
éves közgyűlését.

A közgyűlésen a tagság több mint kétharmada
előtt az Elnökség 2013. évi tevékenységéről, a pénz-
ügyi és gazdasági eredményekről, valamint a 2014.
évi várható költségvetéséről, éves munkatervéről
számolt be. Az Egyesület 2013. évi tevékenysége
ugyan nem volt problémamentes, sem pénzügyileg,
sem tevékenység vonatkozásában. Az elmúlt év
pénzügyileg szinte teljes egészében a tagdíjbevéte-
lekre támaszkodott, melyhez komoly segítségként
járult hozzá az önkormányzat támogatása. A támo-
gatás lehetővé tette, hogy a 2012. évben megkezdett
kapcsolatfelvétel egy kellemes kirándulással egybe-
kötve tovább folytatódhatott és idén sem szakad
meg, mert jelentős segítséget nyújt a Nemzeti
Együttműködési Alaptól (NEA) elnyert pályázat. A
2014. év működése az elnyert pályázat birtokában
lényegesen stabilabbnak mondható és talán meg-
győzte a tagságot, hogy az egyesületi forma a me-
revsége és adminisztratív fegyelme mellett az
egyetlen lehetséges szervezeti forma.

A 2014. évre a tagság lényegesen merészebben
tervezi a programjait. Változatlanul kiemelt feladat-
nak tekinti a társszervezetekkel a kapcsolatépítést,
részben néhány távoli, de kiemelten a településhez
közeli szervezetekkel is. Ehhez jelentős segítséget
nyújt a Veszprém megyei Nyugdíjas Szövetségi tag-
sága. Több javaslat hangzott el a belső szervezeti
fegyelem megerősítése terén is. Sajnos a jelenlegi
elhelyezés minden kulturált jellege mellett nem al-
kalmas a civil szervezet működéséhez, miután a hi-
vatali funkció és a közösségi élet nem határolható
el. Az Egyesület az Önkormányzattal közösen keresi
a megoldást, de a kedvező lehetőség megtalálásáig
a tevékenység korlátozásával segítik elő az egymás
mellett élést.

Badacsonytomaj lakóinak legnagyobb gondja az
összetartás, a közös gondolkozás szétesése. Az
Egyesület tagjai a klubdélutánokon túlmenően egy-
mást saját ingatlanukra is meghívják, szerény kö-
rülmények között megvendégelik. Ezek a találkozá-
sok alkalmat adnak arra, hogy egymás gondját, ba-
ját jobban megismerjék. Reméljük ez a kezdemé-
nyezés szélesebb körben is támogatókra talál és ez
által a közösségi élet jelentősen erősödik.

Flamis Mihály elnök

Badacsony Régió az
Utazás kiállításon

Gazdag kínálattal és szórakoztató programokkal
várta vendégeit a budapesti Utazás 2014. kiállítás
február 27. és március 2. között. 

A Hungexpo Vásárközpontjában közel 30 ország
500 kiállítója mutatkozott be. A Badacsony Régió, a
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szervezésé-
ben a Nyugat-balatoni, a Badacsonyi Borvidéki
Borút Egyesület pedig a Balatoni Regionális
Marketing Igazgatóság látványos standján várta az
érdeklődőket. A kiállításon a látogatók bővebb in-
formációkat kaptak többek közt a Borbarangolás
rendezvénysorozatról, a szigligeti vár felújításáról,
a badacsonytördemici strand és ökoturisztikai láto-
gatóközpont létesítéséről, a régiós buszjárat menet-
rendjéről, a nyári programokról, szálláslehetőségek-
ről, borászatokról, látnivalókról. A Badacsonyi
Borvidéki Borút Egyesület tagjai jóvoltából a bor-
kedvelők megismerhették a borvidékünket és meg-
kóstolhatták a badacsonyi borokat is, támogatásu-
kat ezúton is szívből köszönjük. 

A trend, amit a szakmában is tapasztalunk, hogy
az ilyen jellegű kiállítások szerepe csökken, az itt
sem változott meg, de ennek ellenére a kiállításon
közel 45.000 látogató fordult meg. A csökkenő ér-
deklődés fő oka egyrészt az online utazástervezés,
hiszen a nyaralni készülő, potenciális vendég ma
már mindent elintézhet az interneten, másrészt az
emberek spontánabbul indulnak útra, kevesebbet
terveznek előre, és ezek egyike sem kedvez a kiál-
lításoknak. Összességében úgy gondolom, hogy az
ilyen típusú turisztikai kiállításoknak fontos szere-
pe van a települések idegenforgalmában. A stan-
dunk idén is népszerű volt a vendégek körében.
Zárásként pedig elmondható, hogy az „utazás bizal-
mi kérdés, és ez az, amivel meg lehet nyerni a tu-
ristát, ezért amíg mind utazói, mind szolgáltatói ol-
dalon így gondolják, addig biztosan kilátogatnak az
emberek a turisztikai kiállításokra”.

Vizkelety Dóra, Tourinform Badacsony

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk,
hogy Bán József, a Polgárőr Egyesület
Badacsonytomaj alapító tagja, az érdi Napfény
Otthon lakója, március 1-én 80 éves korában el-
hunyt. Hosszú évekig, amíg egészsége engedte,
nagy felelőséggel látta el az egyesület gazdasági
ügyeinek irányítását. Önzetlensége és segítőkész-
sége közismert volt. Személyét tisztelet és meg-
becsülés övezte, a polgárőrök és a lakosság köré-
ben egyaránt. Hiányzik közülünk.

Családja gyászában osztozva, emlékét kegyelet-
tel megőrizzük.

Mórocz István elnök, Polgárőr Egyesület
Badacsonytomaj

Elhunyt Bán József

Képviselői fogadóóra
Képviselői fogadóórára hívjuk Badacsonytomaj

lakosságát április 4-én (péntek) 
19.00 órára az Egry József Művelődési Házba.

Dr. Magó Ágnes, Simonné Visi Erzsébet, 
Rajzó Ildikó, Folly Péter

Óvodai beiratkozás 
Pipitér Közös Fenntartású Napközi-otthonos
Óvoda – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. –
óvodai felvételének időpontjai:

2014. április 22., 23. 08.00–11.00
2014. április 24. 12.00–15.00Fotó:Tourinform

Badacsonytomajon lévő nyaralóba 
takarítót keresünk a nyári szezonra.
Jelentkezés a midiTOURIST irodánál.

Tel.: 87/431-028
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Olvasói levél*
A februári számban megjelent írásokhoz:

- Senkinek sincs igaza? Vagy mindenkinek igaza
van? A műalkotások többségét már a tervezés idő-
szakában kritikákkal véleményezik. Nagyon nehéz
mindenki elvárását teljesíteni, a művészeknek sok-
szor kompromisszumot kell kötni, de ezáltal el-
veszthetik egyéniségüket. Hacsak „egy” szobor lett
volna mindenféle megnevezés nélkül, talán jobban
befogadták volna. A történelem dönti majd el, mint
annyi más mindent, hogy jó vagy rossz döntés szü-
letett 2014-ben. A 8 milliót (nagy része pályázati
pénz lett volna) nem emlegetném mivel az alkotás
látható lett volna, nem úgy, mint ennél nagyobb ösz-
szegek eltűnése, kútba dobása. A jelenlegi testület
az erre szánt pénzt nemes célra kívánja fordítani.

Igazuk volt? Majd az utókor ezt is eldönti.
Szebelédi Ferenc az utak, járdák, parkolók állapo-
tát említi. Az üzlete előtti terület rendezéséről mi a

véleménye? Kárpáti Lajosnak is vannak jobb gon-
dolatai, ötletei, sajnos nem az említett írásban.
Láttam az általa jobbnak vélt szobrokról képeket.
A dísztérre én is hasonlókat pl.: Bachust, Szent
Orbánt képzelnék el, ami tükrözné településünk
kötődését „A szőlő és bor nemzetközi városa” cím-
hez. De ki tudja, ez is okozna vitákat? Amiben so-
kakkal nem értek egyet, hogy nem kell szobor.
Minden műalkotás kultúránk része, több évtized,
évszázad múltán is hirdeti készítőjét, készíttetőjét,
a település rangját emeli. Egyszer talán az ezekhez
vezető út sem lesz göröngyös. A jövőre nézve le-
gyen jó példa a Szent István kápolna megépítése -
a kezdet ott sem volt vitamentes 2011-ben! Bízom
abban, hogy senki becsületét nem sértettem, csu-
pán saját véleményemet közöltem.

Vastag Gábor 

Megmérkőzött egymással a Pest Megyei
Labdarúgó Szövetség Öregfiúk Bajnokságának
Váci csoportjában szereplő Váci Lakóterület SE
és a Badacsonytomaji Öregfiúk csapata március
8-án. Vácon, a Piarista Gimnázium Műfüves fut-
ballpályáján látványos, küzdelmes, sok gólt hozó
mérkőzésen diadalmaskodtak a Badacsonytomaji
Öregfiúk. Berecz Nikoletta

Öregfiúk győzelme Polgárőr közgyűlés

Amennyire kézenfekvő, hogy a vitorlás szezon
nyitányát a Balatonon rendezik, legalább any-
nyira egyértelmű már az is, hogy így a márci-
us második felében a futók számára is hagyo-
mányosan a tó hozza el a várva várt idény
kezdetét. Március 20 és 23 között, négy nap
alatt közel 200 kilométert nyelnek el a téli hó-
napok alatt a versenyzésre kiéhezett lábak.

A 7. Spuri Balaton Szupermaraton Siófokról
indul, a cél Fonyódon lesz 48,2 kilométer meg-
tétele után. Másnap innen rajtolnak a leghosz-
szabb szakaszra, az 52,9 kilométerre eső
Szigligetre, az út végén a várhoz vezető, igen
megterhelő kaptatóval. A harmadik napon
Badacsonyból indul a mezőny, a táv „csak” 43,6
kilométer Balatonfüre-dig. A záró napon a
Balatonfüredről Siófokig tartó 50,7 kilométeres
szakasszal ér majd véget az esemény, mely 42
balatoni települést érint.A Budapest Sportiroda
által szervezett nagyszabású verseny fővédnö-
kei: dr. Balázs Árpád, Siófok, Hidvégi József,
Fonyód, Krisztin N. László Badacsonytomaj, dr.
Bóka István Balatonfüred polgármestere. Soha
ennyi futó nem vett részt Balaton körüli verse-
nyen, több mint 1500-an kerülik meg a tavat,
amúgy bemelegítésként a szezon csúcsesemé-
nyei előtt. Több mint 200-an egyénileg futják
körül a tavat négy nap alatt (átlag napi 50 km),
az egynegyedük külföldi, 20 országból érkezve.
A kísérőkkel és szervezőkkel együtt egy 2000
fős karaván kerüli meg a tavaszi, még a szezon
előtti Balatont és tölti meg a szálláshelyeket, a
már nyitva lévő vendéglőket, kávézókat. Kb.
6000 vendégéjszakát tölt el a mezőny a tó mel-
lett. BSI

A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj márci-
us 8-án megtartotta éves rendes közgyűlését
az általános iskolában, melyen a tagság mel-
lett a helyi rendőrség, a járási-, megyei pol-
gárőrség, az önkormányzat vezetése is képvi-
seltette magát.

Mórocz István elnök évértékelő beszámolójából
megtudtuk, hogy tavaly az egyesület létszáma 24
fő volt, de a pártoló tagok száma 13-ra csökkent.
277 alkalommal, összesen 4388 órában, 8500 km
megtételével teljesítettek szolgálatot. A TÁMOP
keretében felvette a kapcsolatot 21 polgárőr 25
fővel és 775 órát teljesítve nyújtott segítséget.
Mindemellett részt vettek a Marcal folyó árvízvé-
delmében, a különféle továbbképzéseken, érte-
kezleteken.

A PEB tevékenysége megfelel a hatályos törvé-
nyi előírásoknak, teljesítik a VMRFK-al és a tele-
pülés önkormányzatával szemben vállalt kötele-
zettségeiket. Emellett részt vesznek a gyermekek
baleset-megelőzési oktatásában, közlekedésbiz-
tonsági nevelésében. Ellátták az önkormányzati,
sport, turisztikai, a civil szervezetek, egyházi- és
magánjellegű rendezvények biztosítását.
Ellenőrizték a vendégforgalom által frekventált
területeket, karitatív tevékenységünk során odafi-
gyeltek az idősek, egyedül élők, betegek életvite-
lére a szükséges segítségnyújtásra, kiemelten a
téli időszakban és a nyári hőségriadó idején. A
bűn- és baleset-megelőzési formák ismertetése
mellett a szolgálati gépkocsival esetenként szállí-
tási, utazási lehetőséget is biztosítottak járőrözé-
seikkel összhangban a rászorulóknak.

Az egyesületből kiemelkedő, áldozatkész polgá-
rőr tevékenységéért Rajzó József titkár Az Év
Polgárőre kitüntetést, Csizmazia Pál szolgálatfe-
lelős a Polgárőr Érdemkereszt Bronz fokozata ki-
tüntetést kapta az OPSZ-től.

A BM-től, a VMPSZ-től, továbbá a helyi önkor-
mányzattól kapott támogatás tette lehetővé a
tagság új, a törvényi előírásoknak megfelelő téli
ruházattal való ellátását. A PEB tevékenységét a
helyi vállalkozók, civil szervezetek és a lakosság
is támogatja.

E sokrétű feladat ellátásához jelentős segítsé-
get nyújtottak a támogatások, melyeket a PEB
minden tagja köszönettel fogadott és fogad a jö-
vőben is. Ky

Balaton Szupermaraton

A hatósági ellenőrzés
2013-as tapasztalatai

A Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2013.
évi hatósági ellenőrzési tervében, feladatkörömbe
tartozóan, a Szálláshelyek működési feltételeinek
ellenőrzése volt elrendelve. 

Az ellenőrzést a 2013. évi szezonban folyamatosan
végeztük, 4 fővel, az idegenforgalmi ellenőrzés kere-
tein belül. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet
kaptak azok a szálláskiadók, akik az elmúlt 3 évben
megszüntették, vagy átalakították szobakiadásaikat. A
tapasztalatok azt mutatták, hogy a megszüntetések
valósak voltak. Legtöbb végleges megszűnés a szo-
bakiadók kora miatt történt, idősek és nem tudták
már ellátni ezt a feladatot. Másik ok amiért meg-
szűntették az engedélyeket, az hogy férj, feleség, vagy
gyermek nevére került át a szobakiadás. 

Sajnos a nyilvántartásaink pontatlanok, mivel
nagyon sok olyan szobakiadó van a nyilvántartás-
ban, akik már évek óta nem is tulajdonosai az ingat-
lanoknak. Az esetleges tulajdonos csere miatti meg-
szűnés nem került bejelentésre, vagy átvezetésre
önkormányzatunknál. 

A vendégkönyv  hitelesítéseket is figyeltük, így
az engedélyek is  nyomon követhetőek voltak.  Szú-
rópróbaszerűen, összehasonlításra kerültek a ven-
déglétszámok és az engedélyben szereplő létszámok.
Eltérés esetén a szobakiadó figyelmeztetésre került,
hogy ha változás történt annak bejelentési kötele-
zettsége is van. 

Az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet vettünk fel,
amely aláírásra került a szobakiadó által is. 317 eset-
ben készítettünk jegyzőkönyvet. Csak azokban az
esetekben, amikor a szobakiadással foglalkozó sze-
mély, esetleg a vendég otthon tartózkodott. 16 eset-
ben került sor bírság kiszabására, amely 360.000,-
Ft bevételt jelentett önkormányzatunknak. 

2013. évben 25.000.000,- Ft Idegenforgalmi adót ter-
veztünk, amelyből ténylegesen befolyt összeg: 24.826.147,-
Ft volt, valamint 406.770,- Ft kintlévőség maradt. Összes-
ségében elmondható, hogy az IFA terv teljesült. 

Az előző évben  az  Önkormányzatunknál Iparű-
zési adó alanyok  5 éves időtartamra vonatkozó ellen-
őrzését rendelte el. Az ellenőrzés lebonyolítása külső
szakember  igénybevételével történt, amely ellenőr-
zés áthúzódott a 2013. évre is.  jelenleg még 50 adózó
ellenőrzése várat magára. 2013. évben 9 ellenőrzés
esetében került hiányosság feltárásra, 1.734.000 ,-Ft
összegben.   1 esetben többlet befizetés történt, ahol
58.600,- Ft visszautalást kellett teljesíteni. 

Az  ellenőrzések  során az adóalanyok  együtt-
működőek, a helyszínen megoldhatatlan probléma
nem merült fel. A Kért dokumentumokat az ellen-
őrzött személyek rendelkezésre bocsájtották, akadá-
lyoztatás esetén jelzéssel élnek hivatalunk felé.  

Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető

A Badacsonytomaji
SE mérkőzései

április 06. vasárnap 16.00 Egervölgye SE M.apáti 

április 13. vasárnap 16.00 N.gulács-Kisapáti SE 

április 27. vasárnap 16.00 Balatonszepezd SC 

május 01. csütörtök 16.30 Dörögd-Halimba SE 

május 04. vasárnap 16.30 Balaton SE Szigliget

május 11. vasárnap 16.30 Balatonederics SE 

május 18. vasárnap 16.30 Lesenceistvánd-Uzsa SE 

május 25. vasárnap 17.00 Zánka SE 

június 01. vasárnap 17.00 Szamaras SE Csabrendek 

június 07. szombat 17.00 Nyirád KSE 

június 09. hétfő 17.00 Révfülöp NSE 

június 15. vasárnap 17.00 Káptalantóti LC 

A tartalék csapat minden alkalommal 2 órával
korábban lép pályára. 

Kimeléssel vannak megjelölve a Badacsonytoma-
ji SE hazai mérkőzései.

Fotó: Berecz

Fotó: Kalmár



A Balatoni Téli Esték vendége volt Pap Vera
Kossuth-díjas színművésznő február 25-én a Szent
Imre házban, aki a Kolping Család Egyesület és a
NaBE helyi Csoportjának meghívására érkezett.

A találkozó különlegességét az adta, hogy a
szép számú közönség egy interjúnak lehetett a
szem és fültanúja, amelyet Szűcs Anikó újságíró
„élőben” készített Pap Verával. A jó néhány éve
már Szigligeten élő művésznő sokat mesélt élet-
éről, munkájáról. Arról a göröngyös útról, ami a
budapesti Kőbányáról származó lánynak a sike-
res színészi karrierhez vezetett. (Az estről ké-
szült felvételt a Badacsony Televízió március 27-
én sugározza.) Ky
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Badacsonytomaji 
rendezvények, események

április 11. 09.30 
Hajózási évadnyitó

április 11. 18.00 
Magyar Költészet Napja 
az Egry József Művelődési Házban

április 12. 10.00 
Húsvéti játszóház 
az Egry József Művelődési ház

április 19. 11.00 
Tájház megnyitó

április 20. 21.00 
Locsolóbál 
az Egry József Művelődési Házban

A foltvarró klub minden második hét szerdán 14-
16 óráig tartja foglalkozásait a Városi Könyvtár-
ban. A Nyugdíjas Egyesület minden héten
csütörtökön 14-17 óráig tartja összejöveteleit a
Városházán. 
A városi könyvtárban egész évben zajlik a törölt
könyvekből rendezett könyvvásár, valamint a
helytörténeti fénykép- és dokumentumgyűjtés,
archiválás.

A Szín-Vonal Művészeti Iskola tanulói idén is
lázasan készülődtek az iskolai farsangra, amely-
nek keretén belül mára hagyománnyá váló egye-
di ruhabemutatón a Művészeti iskolások saját
tervezésű és készítésű ruháikban léptek fel.

Az ötletesebbnél-ötletesebb ruhaköltemények
az újrahasznosítás témáját járták körbe. A
merész, olykor extravagáns ruhák újságpapírból,
kupakokból, textilből és egyéb hulladékokból
készültek. Akik pedig bemutatták ruháikat: Bódis
Julia, Csombó Amanda, Gerstenkorn Rebeka,
Göcsei Tímea, Giczi Kíra, Kovács Krisztina,
Kőmíves Dóra, Kőmíves Liliána, Lájer Karoli-
na, Molnár Évi, Németh Mercédesz, Rákos Róza,
Tóth Laura, Vető Boglárka és Vizkelety Virág.

Újabb eredményekkel is gazdagították váro-
sunk hírnevét a Művészeti iskola tanulói, Bodor
Zsuzsanna 3. osztályos tanuló második helyezést
ért el a Kreatív Sakk elnevezésű Győrben meg-
hirdetett országos rajzpályázaton, aki egy tér-
beli sakkfigurával pályázott, és ezáltal nyerte el
a zsűri elismerő díját, oklevelet, könyv ajándé-
kot illetve tárgynyereményt vehetett át. Kovács
Krisztina 5. osztályos tanuló pedig bekerült az
V. Országos Kézműves Verseny döntőjébe. Sok
sikert a felkészüléshez!       Baranyai Tímea

Saját készítésű 
ruháikban farsangoltak

Józsi bácsi 90 éves
Nevezetes ünnepi köszöntésre gyűlt össze tizenhét
fős kis nyugdíjas csapatunk Badacsonylábdiban, a
Czirók kisvendéglőben, ahol Németh Józsi bácsit
köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából.

Köszöntőbeszéddel, egy szép verssel, kedves
ajándékkal, melyre rávésve 90 év szeretettel nyug-
díjas társaid. A hangulatos zenét, mely táncra per-
dítette a társaságot, Stankovics György biztosította,
a vidám ünnepséget pedig megörökítette Deákné
Andika. A vendéglő tulajdonosa a nőnap alkalmából
felköszöntötte a hölgyeket egy-egy szál szegfűvel.
Nemes gesztus volt, köszönjük.

A sikeres lebonyolításhoz kapott gépkocsiért kö-
szönet a Polgármesteri Hivatalnak és Mórocz
István társunknak a hazafuvarozásért. Köszönet
Farkas Mihálynénak az ajándék elkészíttetéséért,
Stankovics Gyurinak a zenéért és mindenki másnak,
aki részt vett ezen a kis ünnepségen.

Jó egészséget, békés öregkort és hosszú életet
kívánunk mindannyian Józsi bácsinak.

Rácz Mária, a Badacsonytomaj Nyugdíjas
Egyesület vezetősége nevében 

Herczeg Emlékév
Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész tartott
előadást Herczeg Ferencz születésének 150. évfor-
dulójának tiszteletére rendezett ünnepségsorozat
zárásaként, a badacsonytördemici Faluházban feb-
ruár 22-én.

A történész Herczeg Ferencz megítélését, mun-
kásságát, kortársaihoz való viszonyán keresztül mu-
tatta be a népes közönségnek, a tőle megszokott -
ironikus humorral átszőtt - magával ragadó előadá-
sában. Az író első ötven évét dolgozta fel ezen es-
ten a professzor, elismert írók – többek között
Karinthy, Kosztolányi, Osváth, Ignotus - műveiből
vett idézetekkel, utalásokkal. Az előadás résztvevői
között értékes Herczeg Ferencz könyveket sorsol-
tak ki, megkóstolhatták az író receptje alapján ké-
szített almatortát, valamint a Borbély Családi
Pincészet borait, közöttük a jeles évfordulóra pa-
lackozott, sorszámmal ellátott Szürkebarát
Emlékbort. Ky

Engedd szabadon fantáziádat, és rajzold le: milyen is
a te játékvilágod, hogyan érzed magad játék közben,
vagy örökítsd meg kedvenc játékodat. A pályázatra
az alábbi 3 kategóriában lehet műveket beküldeni:
óvodás kategória, kisiskolás kategória (1–4. osztály),
felső tagozatos kategória (5–8. osztály). 

Nevezési feltételek: A rajzpályázaton Veszprém
megyében élő gyermekek vehetnek rész. A rajz-
pályázatra A/4 méretű, fekvő vagy álló rajzlapo-
kon megvalósított művek nevezhetők. Az elkészí-
tés technikája szabadon választott (pl.: vízfesték,
tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta,
pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes tech-
nika stb.). A rajzpályázatra egy alkotó kizárólag
egyetlen alkotással pályázhat. A beküldött anya-

got nem szükséges képkerettel ellátni. Javasoljuk,
hogy az oktatási intézmények a gyermekek pályá-
zatait összegyűjtve küldjék el. Kérjük, a pályamű-
höz mellékelve vagy a hátuljára írva adják meg az
alkotás címét, a pályázó nevét, életkorát, évfolya-
mát, elérhetőségét, az iskola/óvoda nevét, címét,
e-mail címét.

A pályázóknak nevezési díjat nem kell fizetni.
Nyeremények: A zsűri által kiállításra kiválasztott

rajzok alkotói emléklapot és ingyenes kiállítás-belé-
pőt kapnak, a díjazottak oklevélben és tárgyjutalom-
ban részesülnek. 

A kiállítás anyaga megjelenik a Laczkó Dezső
Múzeum honlap és facebook oldalán, illetve kamara-
kiállításként is megtekinthető a múzeum aulájában. 

Pap Vera

Túrára fel!
A következő túrán-
kat a Szent György-
hegyre tervezzük
március 29-én.
Találkozás: 9:30-kor
a Lengyel Kápolna
és a Tarányi- pince
előtti részen. A táv
kb. 8 km, 400 m-es
szintkülönbséggel.

Túravezető: 
Szedlák Bálint

(bővebb információ: 06-70-342-23-76).
A hatékony utazásszervezés miatt jelentkezzenek

azok, akiknek gondot okoz Szent György-hegyig el-
jutni. A szalonnasütéshez szükséges ételről, italról
mindenki maga gondoskodik! Rossz időjárás esetén
a túra megtartásáról a 06-30-334-58-52, 06-70-342-23-
76-os telefonszámokon lehet érdeklődni.

Berecz Nikolett Ifjúsági- és sportreferens

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Amatőr
Asztalitenisz Bajnokságot rendez április 12-én,
szombaton 9 órától. A Tatay Sándor Általános
Iskola Tornatermében (8258 Badacsonytomaj, Kert
u. 8.) férfi, női egyéni kategóriában lehet nevezni
8.30-tól, 300Ft/fő díj ellenében. A kategóriák első
három helyezettje díjazásban részesül. A lebonyolí-
tás rendszere a résztvevők számától függ.

További információ: Berecz Nikolett 06/30-334
5852, sport@badacsonytomaj.hu.

Mindenkit szeretettel várunk!

Ping-pong verseny

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Fotó: Baranyai

„Játékvilágom”címmel a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum rajzpályázatot hirdet

Fotó: Kalmár
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