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Dr. Weller-Jakus Tamás, Badacsonytomaj Város új
jegyzõje március 1-én a jogszabályoknak megfelelõen
letette hivatali esküjét az Önkormányzat megjelent kép-
viselõi és a Polgármesteri Hivatal dolgozói elõtt.

Az eskütételt a képviselõ-testület Badacsony Televízió
által közvetített március 3-i ülésén a nyilvánosság elõtt
megismételte, ezzel is kihangsúlyozva, hogy kizárólag a
jogszabályoknak megfelelõen, az eskü szellemében kíván
a településért dolgozni.  KKyy

- Bemutatkozó levél -
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselõtes-

tülete több pályázó közül személyemet választotta a telepü-
lés jegyzõi posztjára. Munkámat 2011. március 1. napjától
kezdtem meg. Ettõl az idõponttól gyakran találkozhatnak
velem városi rendezvényeken illetve akinek „ügyes-bajos”
dolga akad, azzal munkaidõben a Városházán.

Hogyan is kerültem ide, hazánk talán leggyönyörûbb
tájára… Húsz évvel ezelõtt, 1991-ben a szomszédos
Gyõr-Moson-Sopron megyében lévõ Abdán - Abda -
Börcs községek Körjegyzõségén kezdtem el közigazgatási
pályafutásomat. A szamárlétrát végig járva elõször, mint
igazgatási elõadó dolgoztam, az önkormányzati mûködés
szinte minden területét megismerve. 2000-tõl a szomszé-
dos településre - Öttevény községbe - kerültem, mint
jegyzõ. 2005-ben aztán visszatértem elsõ munkahelyem-
re. Abdáról családi állapotomban beállt változás miatt -
házasságot kötöttem - Zala megyében - Zalakomáron
helyezkedtem el. Zalakomár községben nem tudtam
gyökeret verni… hiába a termékeny mag, ha a termõtalaj
nem megfelelõ…

Badacsonytomaj által kínált lehetõség személyem számá-
ra -szakmai szempontból- nagy kihívást jelent, mint város a
maga összes problémájával együtt, figyelembe véve a jelenlegi
magyar közigazgatás átszervezését is.     Folyt. a 2. oldalon...

Letette esküjét 
az új jegyzõ

A Badacsonytomaj Hivatásos Önkormányzati Tûzoltó-
ság állományában szolgálatot teljesítõ Horváth Balázs
tûzoltó fõtörzsõrmester a Belügyminisztérium központi
épületében március 10-én megtartott ünnepségen,
Nemzeti Ünnepünk, Március 15-e alkalmából a Magyar
Köztársaság Elnökétõl - a Belügyminiszter elõterjesz-
tésére - eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül
a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt Katonai
Tagozata kitüntetést vehette át.

Horváth Balázs fõtörzsõrmester a kitüntetésre elsõsor-
ban a Kolontár-Devecser térségében bekövetkezett vörös-
iszap-katasztrófa mentési munkálatainál nyújtott hõsies
helytállásáért került felterjesztésre. A tomaji tûzoltó egy
idõs asszony életének megmentése közben szenvedett sú-
lyos sérüléseket. SSeeggeessddii  FFeerreenncc  ttûûzzoollttóóppaarraannccssnnookk

Életmentõ tûzoltó
kitüntetése

Fotó: Segesdi 

Fotó: Kalmár 

Fotó: Gyõrffy

Lehetetlen helyzetemben váratlan segítséget kaptam.
Sokaktól. A Városüzemeltetõ Kft. munkatársaitól, a
Szent Erzsébet Karitasz és a Kolping Egyesület tagjai-
tól, a Polgármesteri Hivatal dolgozóitól. 

Hozzájuk csatlakozott a Badacsonytomajért Közalapít-
vány. Olyanoktól, akiknek meg van a saját életük, saját gond-
jaikkal - mégis eszükbe jutottam. Szívfacsaró, torokszo-
rító. Most is. A Névtelen -Szõke Jutka segítségével- febru-
ár 12-én "karácsonyt varázsolt". Máskor, máshol, mások segí-
tettek: ismerõsök, szomszédok -jószomszédok- mert lé-
teznek. Pl. Csizmazia Pali és családja, rájuk mindig szá-
míthattam az eltelt években. Megtapasztaltam a közmon-
dások igazát! "Bajban ismerszik meg a másik" vagy a "két-
szer ad, aki szükségben ad"! Remélem valahol, valakinek
én is segíthetek! Mindannyitoknak: köszönöm nektek,
Nektek, akik miatt életem sötét perceiben is áttûzött a
fény.                                        NNéémmeetthh  IIllddiikkóó  BBaaddaaccssoonnyyöörrss

Az emberség ereje
- hétköznapi csodák -

Az önkormányzat lapjában eddig is és a következõkben
is teret kívánunk adni a különféle véleményeknek a kor-
rektség és a kiegyensúlyozottság jegyében, de akarat-
lanul sem szeretnénk bekapcsolódni a helyi politika
közvetlen alakításába.

Úgy gondolom, hogy a választásokkal kapcsolatos és az
azt követõen megjelent személyeskedõ írások, cikkek
megjelentetésérõl szóló döntés túllép a szerkesztõ napi szak-
mai döntési körén. 

A továbbiakban a Badacsony újság nem kíván teret adni
a személyeskedõ vitáknak semmilyen formában. A telepü-
lés életében aktív szerepet betöltõ intézmények, civil szerve-
zetek, pártok, magánszemélyek véleményének - az elõzõ-
ek szerint - egy-egy számban és témában legfeljebb 2000 karak-
ternyi helyet biztosítunk. Az önkormányzati választások
elõtt közvetlenül megjelenõ szám kivételével a Badacsony új-
ság nem fogad el és nem jelentet meg fizetett politikai hirdetést. 

KKaallmmáárr  GGyyöörrggyy  sszzeerrkkeesszzttõõ

Kedves Olvasók!

Településünk elsõ újsága Badacsony és Vidéke címmel
1907-ben és 1908-ban jelent meg Széplaki Nagy Zoltán
szerkesztésében. A lap szerkesztõsége "kiadóhivatala"
helyben volt és egy keszthelyi nyomdában állították elõ.

A Badacsony és Vidéke címû lap megszûnése után
településünknek csak 83 év elteltével, 1991 márciusában
lett ismét újsága. A kezdetben Badacsony címet viselõ lap
impresszumából a következõket tudjuk meg: "A Bada-
csonytomaji Önkormányzat lapja, megjelenik havonta
1500 példányban. Felelõs kiadó: Kálóczi Kálmán pol-
gármester. Felelõs szerkesztõ: Herth Viktória."

A lap a 2. számtól 800 példányban és változatlanul 12
oldal terjedelemben jelent meg. A 2. évfolyam 1. számá-
tól (1992. január) megváltozott az újság neve: Badacsony
helyett A Mi Falunk Lapja fõcím és Badacsony alcím
került a fejlécre. 1993. márciusától 12-rõl 8 oldalra csök-
kent a lap terjedelme.

1995. áprilisában Gyõrffy Árpád lett a szerkesztõ, aki
egyebek mellett megváltoztatta az újság nevét is: visszake-
rült a címlapra a Badacsony mint fõcím, a Mi Falunk
Lapja pedig alcím lett. (Hivatalosan az alapító okiratban
szereplõ "Badacsony" név egyszer sem változott - szerk.)

1995 szeptemberétõl 800-ról 500-ra csökkent a lap pél-
dányszáma. 1996 tavaszán Gyõrffy Árpád távozott a lap-
tól, ami miatt annak megjelenése márciustól augusztusig
szünetelt. 1996 augusztusától Németh Józsefné volt az
újság felelõs szerkesztõje csaknem 11 éven keresztül. Az
általában 8 oldalon megjelenõ havilap 2004. márciusá-
ban külsõleg megváltozott, - a korábbi A4-es méretû, fe-
kete-fehér oldalakról váltva - és ettõl kezdve négy olda-
lon színesben, valamint a nagyobb méretet jelentõ B4 for-
mátumban jelent meg. Krisztin N. László polgármester-
ré választásától 2007. májusáig gyakorolta a lap felelõs ki-
adói tevékenységét. 2007. májusától Kalmár György szer-
keszti az 1150 példányban megjelenõ Badacsonyt, és az
önkormányzat megbízásából ellátja a felelõs kiadói teendõket.   

KKaallmmáárr  LLáásszzllóó

20 éves a Badacsony
- 1991 márciusában jelent meg elõször a 

Badacsony újság -

Jégrõl mentési gyakorlatot szervezett a társszervezetek
számára január végén a Badacsonytomaji Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltóság és a Vízimentõk Magyarorszá-
gi Szakszolgálata a pálkövei kikötõben.

A mintegy 150 tûzoltó, katona, rendõr, mentõs elsõsor-
ban a Balaton melletti településekrõl érkezett, akik "éles-
ben" igyekeztek elsajátítani a különleges helyzetben lét-
fontosságú teendõket. A szakemberek biztonságos körül-
mények között elõször az önmentést gyakorolták különfé-
le eszközökkel és anélkül, végül bemutatták egy mentés
teljes folyamatát. A Balaton téli látogatottsága egyre nõ,
ezért fontosak az ilyen jellegû gyakorlatok, ugyanakkor a
biztonságos jéghasználatnál ki kell emelni a felelõs em-
beri magatartás jelentõségét. A gyakorlatról készített fel-
vételekbõl oktatófilmet készítenek, amelyet nemcsak a
szakembereket, hanem a civil szervezeteket is hasznos ta-
nácsokkal látják el. KKyy

Mentési gyakorlat

Nem volt törvénytelen
Megszüntette a rendõrség a SPAR néven elhíresült telek
eladása és a Badacsonytomaj IV. ütemû Beruházó Vízi-
közmû Társulat munkájával, és mûködésének lezá-
rásával kapcsolatban - többek között - hûtlen kezelés
miatt indított nyomozásokat. 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselõ-
testületének 2011. március 3-ai ülésén Krisztin N.
László polgármester a SPAR néven elhíresült telek
kapcsán elmondta: többször elhangzott és a sajtóban
is kommunikálásra került, hogy ismeretlen tettes ellen
tettek feljelentést és erre vonatkozóan december 20-ai
keltezéssel a rendõrségtõl kaptunk egy levelet, amely-
ben a következõ áll: „A nyomozás adatai alapján, a Ba-
dacsonytomaj Önkormányzat tulajdonában lévõ Badacsony-
tomaj 2488/1 és 2488/2 hrsz-ú ingatlanokat a szabad pi-
aci árnak megfelelõen értékesítette, ezért a rendelkezõ
részben foglaltak szerint a nyomozást megszüntetem.”

KKyy



Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy az óvodai felvétel,
beiratkozás idejét Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének Humán Ügyek Bizottsága az aláb-
biak szerint határozta meg: 2011. április 19. 08.00-11.30

2011. április 20. 08.00-11.30
2011. április 21. 12.00-16.00

A beiratkozás helyszíne: Pipitér Közös Fenntartású Nap-
közi Otthonos Óvoda 8258 Badacsonytomaj Kert u. 14.

NNaaggyy  LLáásszzllóónnéé  óóvvooddaavveezzeettõõ

Kivonat: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének 2011. február 4-én megtartott soros ülésének
jegyzõkönyvébõl 19/2011. (II.04.) sz. határozat:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata képviselõ-testü-
lete a Badacsony hegyen építendõ Kilátó támogatására Tá-
mogatói jegyet bocsát ki az alábbiak szerint:

A Támogatói jegy formátuma: téglalap alakú, baloldalon a ki-
látó grafikájával, középen a támogatói jegy megnevezés alatt
az érték, a támogató nevének feltüntetésére a hely kipontozása.

1. A Támogatói jegyek címletei: 
- 1.000 Ft, 5.000 Ft., 10.000 Ft, 50.000 Ft

2. A Támogatói jegyek darabszáma: 
- 1.000 Ft-os jegybõl 4.000 db
- 5.000 Ft-os jegybõl 600 db
- 10.000 Ft-os jegybõl 200 db
- 50.000 Ft-os jegybõl 20 db

3. A támogatói jegyhez tartozó ajándék jellege: a kiemelt
támogatók nevének réztáblán való szerepeltetése.

A képviselõ-testület a célok teljesülése érdekében közérde-
kû kötelezettségvállalást alapít, amelyet készpénzben fogad
el és a közérdekû támogatók nevét megörökíti.

A Magyar Postától jubileumi bélyeg készítésére, vagy elsõ
napi bélyegzõ használatára vonatkozóan ajánlatot kér. 

KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr

KK ÖÖ ZZ ÉÉ RR DD EE KK ÛÛ
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8.00-12.00-ig 12.30-15.30 óráig; Szerda: 8.00-12.00-
ig 12.30-15.30 óráig; Péntek: 8.00-12.00 óráig 
Kedd, csütörtök zárt nap. 
Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289
Fogadóórák: Telefononos bejelentkezés a 87/571-
270-es telefonszámon.
Krisztin N. László polgármester
Minden hónap elsõ kedd: 10.00-12.00-ig

Csanádi Csanád alpolgármester
Minden hónap harmadik kedd: 10.00-12.00-ig

dr. Weller-Jakus Tamás jegyzõ
Minden szerdán 8.00-12.00-ig

Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György 
Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: +36-87/471-123; hétfõ,
szerda, csütörtök, péntek: 8.00-12.00 óráig; kedd: 14.00-
16.00 óráig. Sürgõs esetben hétköznap 8.00-16.00-ig
hívható Dr. Scheller György Tel.: +36-30/9019-869.
Hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-ig és hétvé-
gén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: +36-87/411-
070-es telefonszámon
Fogszakorvos: 
Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán
Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: +36-87/471-689;
Hétfõ, szerda: 12-18 óráig; kedd, csütörtök, péntek: 8-
13 óráig. Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet:
Veszprém szakrendelõ (Halle u.5/D)
Gyermekorvosi betegrendelés-tanácsadás: 
Rendel: Dr. Sellyei Ferenc 
B.tomaj, Kert u. 32.  Tel.: +36-87/471-282
Betegrendelés: Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig 

Kedd, csütörtök: 13-16-ig 
központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: +36-87/411-655

Védõnõi szolgálat:
Helyettes védõnõ: Zsifkovics Szilvia, tel.: 06-70/202-85-84
Hétfõnként babalátogatási nap 8.00-11.00
Tanácsadás: csütörtök 8.00-11.00  
Gyermekjóléti Szolgálat:
Helye: B.tomaji Általános Iskola
Ideje: minden csütörtök 8.00-08.30-ig
Családsegítõ Szolgálat:
Helye: B.tomaj Általános Iskola
Ideje: minden csütörtök 8.30-9.30
Családgondozó: Jámbor Szilvia, tel.: 06-30/378-15-67
Griff Gyógyszertár:
B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: +36-87/471-012 
Hétfõ-szerda-péntek: 7.30-11.10-ig,12.50-17.00-ig
Kedd-csütörtök: 7.30-12.00-ig,12.30-17.00-ig
Szombat: 8.00-10.00 óráig 
Zárás után ügyelet: Tapolcán 
Hatósági állatorvos
Dr. Vecsera Ervin +36-87/321-772, +36-30/9736-419
Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44. 
Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig 
16.30-19.00, szombat 8.00-10.00-ig
Tûzoltóság: Fõ utca 58., +36-87/471-539
Rendõrség: +36-87/464-250; +36-87/412-322
Pintér György körzeti megbízott: +36-30/5710-944
Polgárõrség: (Arany György ügyvezetõ elnök) 
Tel.: +36-30/2717-552
Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: +36-87/471-739
Badacsonytomaj VN KFT.: 
Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27.
Tel.: +36-87/571-048; Fax: +36-87/571-057;
e-mail: telepulesuzbtomaj@axelero.hu
Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig
Kábeltelevízió hibabejelentés: 
ElektroV szervíz: Tel.: +36-87/472-104
Tourinform Iroda:
Tel/fax: +36-87/531-013, +36-87/431-046
Badacsony, Park u. 14. 
Nyitva: hétfõtõl-péntekig 9-15 óráig
Városi Könyvtár: Tel.: +36-87/471-208; Fõ u. 19.
E-mail: konyvtar@btomajkonyvt.axelero.net
A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: 10-18 óráig, szerda: 10-
18 óráig, péntek: 10-18 óráig, szombat: 9-13 óráig.
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Városi Közösségi Ház: Tel.: +36-87/571-115, Fax: 571-116 
E-mail: muvkozpont@badacsonyt.axelero.net
Kedd-Péntek: 8.00 - 18.00; Szombat: 13.00 - 19.00;
Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap
Az intézmény nyitva tartása programfüggõ!

Egry József Emlékmúzeum, Tájház: zárva

Badacsonytomaj Önkormányzat lapja.
Honlap: www.badacsonytomaj.hu

Megjelenik 1150 példányban. Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91. 

Felelõs szerkesztõ: Kalmár György;
Felelõs kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 

megbízásából Kalmár György
Telefon: +36-87/413-399, +36-30/9016-194;

E-mail cím: v5studio@t-online.hu
A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 2.

Tel.: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289 

A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját tükrözik,
mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével. 

A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük.
Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza.

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca
Tördelõ szerkesztõ: Péczer Márk

Az újság a település honlapján is olvasható!

BADACSONY
Helyi közéleti lap

Következõ lapzárta: 2011. április 8.
A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

Következõ ülés tervezett napirendje 2011. évi munkaterv
alapján (idõpont március 30. szerda 9.00 óra):
- Tájékoztató a csatornázási program teljesítésérõl, fela-

datairól 
- Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre

való felkészülés
- A köztisztasági rendelet felülvizsgálata
- A vagyongazdálkodás tapasztalatai és feladatai
- Városnap, Badacsonyi Borhetek, Fényvarázs, Badacso-

nyi Szüret, Nagy Imre Emlékszüret rendezvények
kerettervének megtárgyalása

- Az Önkormányzat négy éves ciklusprogramjának elfo-
gadása

- Az óvodavezetõi álláshely betöltésére pályázat kiírás
- Az õstermelõi értékesítés szervezésérõl és helyérõl

tájékoztató
- Pályázatokról tájékoztató

Képviselõ-testületi ülés

Óvodai beiratkozás

Támogatói jegyek

A MMaaggyyaarr  KKaattoolliikkuuss  EEggyyhháázz  technikai száma: 0011
BBaaddaaccssoonnyyttoommaajjii  KKoollppiinngg  CCssaalláádd  EEggyyeessüülleett
Adószáma: 18929081-1-19
BBaaddaaccssoonnyyttoommaajjéérrtt  KKöözzaallaappííttvváánnyy
Adószáma:18937174-1-19
BBaaddaaccssoonnyyöörrssii  ÉÉrrddeekkvvééddeellmmii  EEggyyeessüülleett (BÖÉE)
Adószáma: 18917303-1-19
PPoollggáárrõõrr  EEggyyeessüülleett  BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj (PEB)
Adószáma 18930555-1-19
BBaaddaaccssoonnyyii  CCééhh  TTuurriisszzttiikkaaii  EEggyyeessüülleett
Adószám: 18934401-1-19
„„PPiicciikkéétt  aa  kkiiccssiikkéérrtt””  AAllaappííttvváánnyy
Adószám: 18919848-1-19
BBaaddaaccssoonnyy  IIffjjúússáággááéérrtt  AAllaappííttvváánnyy
Adószáma: 19265609-1-19
SSzzíínn  ééss  VVoonnaall  MMûûvvéésszzeettookkttaattáássii  KKöözzhhaasszznnúú  AAllaappííttvváánnyy
Adószáma: 18938223-2-19
BBaaddaaccssoonnyyttoommaajjii  NNyyuuggddííjjaass  EEggyyeessüülleetteett  
Adószáma: 18938058-1-19 

1+1% Az idei esztendõben is rendel-
kezhetünk adónk egy részérõl

Nagyon sok mindent és nagyon sok embert kell megis-
mernem ahhoz, hogy megfelelõ helyismerettel, szakmai tu-
dásomat a település számára a leghasznosabban tudjam ka-
matoztatni úgy, hogy a mindenkori politikai helyzetnek
megfelelõen a lehetõ legjobb helyzetbe kerüljön a város.
Kérem, ebben legyenek a segítségemre. Bízom abban, hogy a
kinevezésemmel kapcsolatos aggályok megalapozatlanságát
rövid idõn belül be tudom bizonyítani. 

Szeretnék a település ügyes bajos dolgaiba bekapcsolódni,
szeretném, ha a problémáikat megosztanák velem, azokkal
bátran keressenek fel. Hiszen csak akkor lehet egy problémát
megoldani, ha arról tud az ember. 

Mint jogalkalmazó, a legtöbb esetben - a jegyzõnek ugya-
nis a legtöbb hatásköre államigazgatási - döntést kell hoznia.
Valószínû, hogy lesznek olyan döntései az embernek ame-
lyek, valamely az ügyben érintett félnek nem lesz kedvezõ,
de ez a jegyzõ munkájának a része, illetve a döntések -
hatósági ügyek - jellemzõje. Egyet azonban minden kedves
Olvasónak megígérhetek, munkámban kizárólag a min-
denkor hatályos jogszabályoknak kívánom magam aláren-
delni! Napi munkámat a következetesség és az igazságosság
az, ami vezérli.

A jegyzõi munka másik szelete az önkormányzati mûkö-
dés. Ezen a területen jó kapcsolatot szeretnék kialakítani a
város civil szervezeteinek képviselõivel, az intézményve-
zetõkkel, valamint a környezõ települések képviselõivel úgy,
mint ahogyan a köztisztviselõk esküje is tartalmazza:

„...hivatali kötelességeimet részrehajlás nélkül, lelkiismerete-
sen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelõen, pontosan, eti-
kusan, az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartva, a
legjobb tudásom szerint, nemzetem és Badacsonytomaj önkor-
mányzata érdekeinek szolgálatával teljesítem. Hivatalomban és
azon kívül példamutatóan viselkedem, s minden igyekezetem-
mel azon leszek, hogy a Város fejlõdését, szellemi és anyagi javai-
nak gyarapodását elõmozdítsam. Isten engem úgy segéljen!!!”

DDrr..  WWeelllleerr--JJaakkuuss  TTaammááss

Letette esküjét 
az új jegyzõ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Temetõ-
gondnoki feladatokat (sírhelymegváltás, temetõhasz-
nálati díj beszedése, sírhely kijelölés stb.) április 1-tõl a
Badacsonytomaj VN Kft. látja el. Elérhetõség: Bada-
csonytomaj Fõ u. 27. Tel.: 87/571-048 Fax.: 87/571-057

A temetésekkel kapcsolatos ügyintézést, esetleges
segítségnyújtást azonban továbbra is megtehetik a Fõ u.
1 szám alatti Virágüzletben is. Bõvebb információt az
áprilisi lapszámban fogunk közölni.

BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVNN  KKfftt..

Felhívás

Az idei tanév kezdetekor a badacsonyi vállalkozók Franz Posch,
Rieger Zoltán és Lakat László vezetésével, 27 csapat részvé-
telével jótékonysági fõzõversenyt rendeztek iskolánk támo-
gatására. 

Szép összeget, közel 650.000 Ft-ot vehettünk át a tanév-
nyitó ünnepélyen, melyet még további 40.000 Ft-tal egészí-
tettek ki helyi vállalkozók. Bár a kezdeményezés az iskola
sísportjának támogatására indult, a fõzõverseny zárásakor ar-
ra kértem a résztvevõket, járuljanak hozzá, hogy az összeg-
bõl a felújításhoz kapcsolódó legfontosabb feladatokra is for-
díthassunk. A támogatást az alábbiakra használtuk fel: -
sífelszerelés 100.000 Ft; - sportfelszerelés 20.000 Ft; - füg-
gönytartók 186.415 Ft (A szülõk további 134.000 Ft-ot fizet-
tek be); - padok, asztalosmunkák 338.150 Ft; - függöny
44.440 Ft; - összesen: 689.005 Ft.

A támogatást ezúton is minden résztvevõnek tisztelettel
köszönjük. Az iskola dolgozói és tanulói nevében:

CCssiizzmmaarriikk  BBéélláánnéé  iiggaazzggaattóó

Köszönet a támogatásért

Folytatás az 1. oldalról...



Tisztelt badacsonytomajiak!
Polgármester Úr elvárásának megfelelõen elnézést kérek
mindazoktól, akik a „Viharos jegyzõválasztás” címû 2011.
januári újságcikkben általam elmondottakat a választókat
megtévesztõnek, esetleg hangulat keltõnek érezték. 

Az említett cikk az olvasók körültekintõ, hiteles tájékoz-
tatását célozta. Polgármester Úr által kiragadott mondat
önmagában valóban nehezen állná meg helyét, a magyarázat
azonban nem maradt el - közvetlenül a kiragadottat követi.
És az való igaz. Polgármester Úr és Badacsonytomaj
Hivatala NEM tájékoztatta a Testületet 3 napon belül írás-
ban a jegyzõ választás újratárgyalásával kapcsolatban. Az 5.
napon, akkor is csak szóban értesültünk arról, ahogyan azt
az alábbi jegyzõkönyv részlet is igazolja. 

Idézet a Pénzügyi Bizottság 2010.12.21-i ülésének
jegyzõkönyvébõl:

„Vargáné Szõke Judit bizottsági kültag: Rajzó Ildikó leve-
lében az szerepel, hogy 3 napon túl, az 5. napon hozta a
képviselõ-testület tudomására a döntést Polgármester Úr. Ha
9-én volt a jegyzõ választás, 11-én kapták meg az anyagot.

Akkor hogy lett túllépve a 3 nap?
Marton Istvánné mb. jegyzõ: Az Önkormányzati törvény

és a helyi Szervezeti és Mûködési Szabályzat azt mondja ki,
hogy abban az esetben, ha a polgármester a testület döntését
az önkormányzat érdekeit sértõnek tartja, 3 napon belül
kezdeményezheti a döntés újra tárgyalását. Polgármester Úr
ezt megtette. Az átvételi elismervénybõl is kiderült 2 napon
belül neki benyújtotta, õ átvette, a kolléganõ iktatta. Soha
arra nem volt gyakorlat, hogy mindjárt, 3 napon belül a
képviselõ-testületet már össze is hívták volna, hiszen az
Önkormányzati törvény és az SZMSZ azt mondja ki, hogy
az adott ügyben 15 napon belül dönt a képviselõ-testület.
Megkérdezte a Közigazgatási Hivatalt, illetve az Önkor-
mányzati Minisztérium Fõosztályát, mivel egyértelmûen
nem olvassa ki az Önkormányzati törvénybõl, hogy ebben az
esetben mi van. Azt mondták, hogy helyesen akkor jártunk
volna el, ha 3 napon belül már meghívóval a képviselõ-
testületet értesítettük volna az újratárgyalásról.
Hangsúlyozza, hogy soha ilyen még nem volt. Ez ellen

törvényességi észrevétel az õ mûködése alatt még nem
érkezett. Most arra hivatkoztak, hogy volt egy bírósági állás-
foglalás. Egy bírósági döntés, amikor kiderült, hogy ezt a
bekezdést úgy kell értelmezni, hogy 3 napon belül az ülést
már össze is kell hívni. ”

Tisztelt Polgármester Úr! Javaslata, hogy Kormány-
hivatalba futkosás, levelezgetés, acsarkodás és nyomozós-
dizás helyett koncentráljunk a jövõre és, hogy kezdjen el a
képviselõ-testület végre a településért dolgozni, meg ez, hogy
darabokban lévõ, bizalomhiányban szenvedõ képviselõ-
testületrõl beszél... Mindez érdekes szóhasználat és elgon-
dolkodtató. Kérem, mutasson példát. Ön se futkosson és le-
velezgessen a Kormányhivatallal, ne acsarkodjon, ne játsz-
szon nyomozósdit és ne csak beszéljen a bizalomról, hanem
kezdje végre a közös cél érdekében a lakosságot, a települést
szolgálni. Munkájához jó egészséget, kitartást kívánok és
örömömre szolgál, hogy együtt dolgozhatunk Badacsony-
tomajért! RRaajjzzóó  IIllddiikkóó

Olvasóink íírták

Ferenczy Károly: Rövid észrevételek
Helyreigazítás
A Badacsony újság februári számában megjelent

Ferenczy Károly: Rövid észrevételek - címû írásának befe-
jezése lemaradt, amelyet most tudunk pótolni. ((AA  hhiibbááéérrtt
eellnnéézzéésstt  kkéérrüünnkk!!  KKaallmmáárr  GGyyöörrggyy  sszzeerrkk..))  

…a VN Kft.-rõl..
Badacsony újság 2010. júliusi száma. 4. oldal „Igazgató-

váltás a városüzemeltetésnél” címû cikkben kifejtettem
véleményem általában a településrõl, a település üzemelte-
tésérõl. Kérem ott olvassák el még egyszer. (Elérhetõ a város
honlapján az újság megnyitásával a 2010. júliusi számban.)

…..A TETT Közéleti Fórum Egyesület bejegyzéséhez
gratulálok. A KÖZÉLET maga a település. Az egyes em-
berek, csoportok érdekei az egyesületekben, civil szerve-

zetekben, klubokban teljesülhetnek ki. Lehetõségem szerint
magam is részt veszek ezekben. Fontos, hogy a nyilvános
megnyilatkozások,- fõleg ha szervezet nevében történnek-
tárgy és tényszerûek legyenek, és a nyilvánosan elérhetõ ada-
tok ne esetleges kérdések, sejtések formájában fogalmazód-
janak meg, hanem konkrétan. Ezzel kerülhetõ el a „san-
daság” a hangulatkeltés. 

Köszönöm mindazoknak Badacsonytomajon, akikkel -
esetenként kemény szakmai vitát folytatva- a várossá válás
folyamatában 11 évet együtt dolgozhattam. Továbbra is „szí-
vem csücske” BADACSONY. Ezért azt a szakmai tudást és
tapasztalatot, amelyet életem folyamán eddig megszereztem,
szívesen felajánlom azoknak, akik azt jó szándékúan igény-
lik, és élni akarnak vele.

Helytörténeti helyreigazítás
A Badacsony újság 2011. februári számában „Nyílt levél
Kárpáti Lajos úrnak” cikkben többek között az alábbiak
jelentek meg:

„Ön szegénységrõl beszél Badacsonytomajon. Volt itt
valamikor egy jól mûködõ Pepsi Cola üzem, amely munkát
adott a lakosság 2/3 részének. Mi lett a sorsa? Forduljon
hátra Kárpáti Úr és kérdezze meg az Ön mögött állókat,
hátha tud valaki válaszolni.”

Igen! Tud!
Bár soha nem álltam senki mögé és nem tolakodtam

mások elé. Nem is én válaszolok, hanem a helyben történtek,
Pontosabban a helytörténet.
- 1957-ben budapesti központtal magalapították az Erdei

Termék Vállaltot. (Továbbiakban ETV)
- 1958-ban megvásárolja a badacsonytomaji Eszterházy

major fõépületét és bizonyos területeit, ahol préslõ, lé és
szörp üzemet létesít.

- 1969-ben további területeket vásárol, és nagyarányú áta-
lakításokat végez.

- 1970. júniusában megkezdi mûködését az ETV
Badacsonytomaji Pepsi Cola Üzeme.

- Kezdetben egy, késõbb két mûszakban (nyáron 2 x 12
órás), végül három mûszakban termel.

- A növekvõ kereslet miatt 1976-ban gépsor csere (négyszer
nagyobb töltõkapacitás). Gesztenye gyártás meghono-
sítása, önálló szennyvíztisztító. Az üzem neve megvál-
tozik: ETV Badacsonytomaji Üdítõitalgyártó és Élelmi-
szeripari Gyáregysége. Megkezdõdik az ET-ÜD italok és
rostos üdítõitalok gyártása, és forgalmazása.

- A vállalatot (ETV), melynek létszáma 2700 fõ, új vezetési
forma, - Vállalati Tanács - irányítja. A tanácsnak tagja
Badacsonytomajról: Szente Lászlóné gyáregység igazgató,
és helyettese Nagy István. Késõbb Nagy István gyáregység
igazgató és helyettese Nagy Zoltán.

- Ebben az idõszakban a gyáregység 300 millió forint ter-
melési értéket és 40millió forint eredményt produkál.

- Már a rendszerváltás elõtt elkezdõdik az önálló
gazdálkodás, a pénzgazdálkodás, (számlavezetõ a helyi
Takarékszövetkezet) és az anyaggazdálkodás területén. Ez
egyedülálló az ETV gyakorlatában. 

- A rendszerváltás idõszakába dinamikus, több mint 200
dolgozót foglalkoztató gazdasági egység.

- A vállalat részvénytársasággá alakul. Továbbiakban
ETRT. A dolgozók részvényt kapnak és korlátozottan
vásárolhatnak. Az önkormányzat i részvényhez jut.

- A gyáregység igazgatóját beválasztják az ETRT öttagú
igazgatóságába.  

- Az önállósodás tovább erõsödik. Új termékek gyártásának
elõkészítése folyik. Sör alapú üdítõitalok a Nagykanizsai
Sörgyárral, szõlõ bor (habzóbor) alapú italok az MTA
Kutatóintézet, Dr. Kiss Ervinnel együttmûködve. 

- Kibõvül a kereskedelem, sör, bor égetett szesz és dohányi-
pari termékekkel.

- A gyáregység forgalma megközelíti az 1 milliárd forintot,
a nyereség a 200 milliót.

- A részvénytársaság, valamint a gyáregység igazgatója Los
Angeles-ben egyhónapos továbbképzésen vesz részt.
Meghosszabbítják az együttmûködést a Pepsi-Co. Inc. - vel.

- Megalakul az önálló kereskedelmi csoport, amely
mûködésével elismerést vív ki a Pepsi és a Canada Dry
cégeknél.

- 1992-ben folytatódik a privatizáció. A dolgozók további
részvényekhez jutnak. Az értékesítéssel foglalkozók ked-
vezményesen megvásárolhatják a tehergépkocsikat, és
szerzõdéses vállalkozóként dolgoznak tovább. 

- A létszám lecsökken 160 fõre, és a korszerûsítésekkel,
mûszaki fejlesztésekkel ez a folyamat nem áll meg.

- Az átalakulás nem mindig konfliktusmentes, de a dolgo-
zók többsége tudja, hogy ez már egy más gazdasági
környezet, mint a korábbi. 

- Az 1993-as év kitûnõen indul. A termelés és kereskedelem
túlteljesít minden eddigit. A privatizáció is lendületet kap.
Megalakul az MRP (Munkás Részvény Program)
szervezõ bizottsága. Elhatározzák, hogy a dolgozók
lesznek a gyáregység tulajdonosai. A megoldást kezdi
támogatni az ETRT vezetése is.

- A kivásárlás viták során kialakult összege 150 millió forint.
Erre fedezetet nyújt a dolgozói részvény, a Megyei
Takarékban hitele, és a nagy vásárlók elõtörlesztése. Az
önkormányzat is tulajdont szerezhet részvényei arányában.

- A gyáregység vezetése szerzõdést köt gesztenye alapú
édesség gyártására. Az egész évben 6-8 dolgozóval
üzemelõ egység a gépeket termékkel fizeti ki.

- A jövõ biztatónak látszik!

- 1993. május: leváltják az ETRT vezetését. A Badacsonytomaj
Gyáregység igazgatóját visszahívják az ETRT igazgatóságából.

- A gyáregység több mint húsz év alatt összekovácsolódott
kollektívája, a romló külsõ környezet ellenére készül a pri-
vatizációra. A termelés és értékesítés növekszik, 1 milliárd
feletti árbevétel várható. (A nyári napok árbevétele több
mint 10 millió Ft/nap).

- 1993. július: az ETRT új vezetése azonnali felmondással
eltanácsolja az MRP vezetõit, szervezõit, a gyáregység
vezetését és a kereskedelmi csoportot.

- Az addigi teljesítménytõl és lendülettõl az elõzõ évhez
hasonló eredménnyel zárja az évet az egység. 

- 1994.: a meglévõ korszerû termelõkapacitás ellenére
rohamosan csökken az értékesítés. Megvonják a Pepsi
Cola termelésének és értékesítésének jogát. Vezetõk váltják
egymást. Rövid idõre visszahozzák a régi igazgatót.

- 1995. : megkezdõdik az összeomlás, megszûnik a ter-
melés. Az 1993-ban elbocsátottak megnyerik munkaügyi
perüket, kifizetik elmaradt járandóságaikat. A gyáregység
elbocsátott igazgatóját a bíróság visszahelyezi állásába, de
ezt az ETRT még regnáló vezérigazgatója megfellebbezi.
Pere folytatódik.

- 1996.: az ETRT összeomlik, felszámolják. Erre a sorsra
jut Badacsonytomaji Gyáregység is.

- A gyáregység igazgatója megnyeri munkaügyi perét, teljes
anyagi és erkölcsi kártérítésben részesül. 
Röviden ennyi a történet. 
A cikkíró megismerhette volna mindezt a korabeli önkor-

mányzati és más jegyzõkönyvekbõl, iratokból. Megkérdez-
hetett volna számos badacsonytomaji embert, több
munkatársát. Badacsonytördemic Polgármesterétõl is
kérhetett volna tájékoztatást.

Nem érdekelte lakóhelye története. Nem is érdekelte soha!
Talán, ha itt diákoskodott volna. Ha részt vesz a

helytörténeti szakkörben. Segít  összegyûjteni a falumúzeum
anyagát. Lehet, hogy megismeri és megszereti környezetét. 

De biztosan emlékezne a helytörténeti szakkör egykori
vezetõjének, Nagy Miklósnak kedvenc mondására: „Fiam!
Akinek ismeretlen a múlt, annak sötét a jövõ.”

NNaaggyy  IIssttvváánn,,  nnyyuuggddííjjaass
AAzz  EETTVV  RRtt..  BB..ttoommaajjii  GGyyáárreeggyyssééggéénneekk  vvoolltt  iiggaazzggaattóójjaa

Eladó nyílászárók
Tájékoztatjuk a Tisztelt érdeklõdõket, hogy Badacsonytomaj
Város Önkormányzat Képviselõ-testületének döntése értelmé-
ben az „Óvoda nyílászáró cseréje” beruházásból megmaradt aj-
tókat és ablakokat a Badacsonytomaj VN Kft. értékesíti kedvez-
ményes áron. Ez ügyben érdeklõdni munkaidõben az 571-048-as
telefonszámon, vagy a 06-30-424-61-48-as mobilszámon lehet.
Megnevezés Méret db         bruttó ár_____________________________________________
1. SOFA hõszigetelt üvegezésû ablak  

107 X 150 cm4910.000 Ft_____________________________________________
2. SOFA hõszigetelt üvegezésû bukóablak

107 X   60 cm 50 5.000 Ft_____________________________________________
3. Egyszárnyú alumínium hõszig. Üveges ajtó       

100 X 220 cm 7 15.000 Ft_____________________________________________
4. Kétszárnyú alumínium hõszig. Üveges ajtó       

165 X 220  cm 6 20.000 Ft 
BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVNN  KKfftt..



Amikor annyi sok hazafi nyugszik érdemtelenül elfeledve,
úgy érzem, mi nem feledkezhetünk meg a közelünkben
lévõ tiszteletreméltó, hazaszeretõ, alkotó õseinkrõl.

Badacsonyi, szerénységében is elegáns neogótikus kis
kápolna hûvösében a feliratokat böngészve igen meglepõ nevek
vannak. Nyugodtan állítom, e században Badacsonyban fele
annyi kiválósággal sem dicsekedhetünk majd. A nagy filozó-
fus Pauler Ákos, aki az 1920-as évek kiváló egyénisége.
Egyenes ágú leszármazottja - unokája - Pauler Tivadarnak,
aki az 1867. évi kiegyezést követõen Báró Eötvös József után
1871-ben vallás és kultuszminiszter, majd egy év múlva
igazságügy miniszter. Itt nyugszik Prof. Bogyay Tamás
történész, egyetemi tanár, Bogyay Lajos neves szõlész fia.
Édesapjának hírnevét már akkor Európa-hírû szõlõfajta
gyûjteménye alapozta meg. 517 fajtával a magyar szõlészet-
borászat kiemelkedõ alakja.

Igazából a fiúról, a híres történészrõl, a hazaszeretõ ma-
gyarról szeretnék egy pár szót szólni.  Bogyay Tamás a híres
Eötvös Kollégium diákja volt. 1932-ben szerzett magyar-
francia mûvészettörténeti szakon diplomát, tanári oklevelet.
Summa cum Laude - bölcsészdoktorrá avatták.

Mi lehetett e kiváló tudós bûne, hogy a rendszerváltásig
számûzöttként, a kommunista diktatúra üldözöttjeként
évtizedekig idegenben kellett élnie? Távol e csodás Balaton-
tól, õsei és saját birtokától. Bizony könnyezve nyelte le a
kiváló badacsonyi nedût, ha külföldön vacsora alkalmával
ezt szervírozták. Az édeskés szürkebarát is keserû volt, a lélek
keserû gyötrelmei miatt. 

A Kultuszminisztérium munkatársaként 1945-ben a
Szépmûvészeti Múzeum mûkincs-kísérõjeként Németor-
szágba került. Az elõretörõ orosz csapatok elõl menekítették
azt, ami menthetõ volt. Ezért talán a háború után az orosz
csatlósok fölakasztották volna. Az oroszok által elrabolt mû-
kincsek talán 10%-a került haza. Késõbb a Szabad Európa

szerkesztõjeként dolgozott. Õ vezette a Történelmi Múltunk
c. adást, amely fõleg a középkorról, Erdélyrõl és a magyarok-
ról szólt. Elõadásaiban felébresztette a magyar dicsõ múltat.
Hazaszeretetet, hitet, erõt adott az embereknek a diktatúra
idején. A Müncheni Magyar Intézet igazgatójaként több
mûvet publikált. Fõ szakterületei: középkor-kutatás, bizan-
tológia, ikonográfia, Balaton-felvidék építészete. 1990-ben
életmûvéért az Eötvös Lóránd Tudományegyetem díszdok-
torrá avatta. 1991-ben halt meg. Hamvait 1994. április 7-én
kísérték tisztelõi a Szent Donát kápolna kriptájához.

Hogy miért foglalkozom e csendes kápolna nagytiszteletû
elhunytaival? Mert tisztességes, hazaszeretõ, alkotó magya-
rok voltak. A nehéz idõkben hitet, életerõt adtak a már kilá-
tástalannak tûnõ küzdelemhez. HHaarrmmaattii  MMiikkllóóss

Ki nyugszik a badacsonyi Szent Donát kápolnában?

Húsz éve hunyt el Bogyay Tamás

A képen középen Bogyay Tamás, balján munkatársa
Skultéty Csaba

Február 18-án a Nõk a Balatonért egyesület helyi szerve-
zetének tagjaival tanácskozást tartottunk. Úgy gondoltuk,
hogy megbeszéljük, - mint helyi civil szervezet - azokat a
kérdéseket, amik a közmeghallgatáson felvetõdtek, és ezzel
segítjük az önkormányzatot döntéseik meghozatalában.
Az is bizonyítja a téma fontosságát, hogy a 25 tagból 18
jelen volt.

A tájház további sorsáról beszéltünk elõször. Mindenkinek
a véleményét meghallgattuk ezzel kapcsolatban. Abban min-
dannyian egyetértettünk, hogy a tájházra szükség van, hi-
szen a múltunk része és a gyerekeink szinte csak innen
ismerhetik meg az 50-100 évvel ezelõtt élt tomaji emberek
életét. Elhangzottak javaslatok a maradással és az elköl-
töztetéssel kapcsolatban is.  A többség végül úgy gondolta,
hogy méltóbb helye lenne a tájháznak egy tágasabb helyen,
ahol kibõvítve a házat megismertethetné a régi életmódot,
egy másik helyiségben kiállíthatnánk a szõlõ és borászat
hagyományos eszközeit, egy harmadikban pedig a kõbányá-
szathoz régen használt szerszámokat. Jó lenne, ha az új
terület alkalmas lenne a régi ház körüli udvar és kert bemu-
tatására is, ami a jelenlegi helyen kivitelezhetetlen. Úgy gon-
doltuk, hogy mindenképpen maradjon a tájház Badacsony-
tomajon ezzel is próbálva a turistákat ide csalogatni. Java-
soljuk az önkormányzatnak, hogy keressen pályázatot, ami
az elszállítást és az újjáépítést lehetõvé teszi. A NABE min-
den tagja felajánlotta a segítségét a rendszerezéshez, a szál-
lításhoz, a takarításhoz, az új kiállítás megvalósításához. 

Utána a szemétszállítás került szóba. Javasoljuk veze-
tõinknek, hogy a lehetõségekhez képest próbálja a díjakat lej-
jebb szorítani. De azt is megfogalmaztuk, hogy a nyár elõtt
le kellene zárni a tárgyalásokat, mert az idegenforgalmi sze-
zont nem szabad veszélyeztetni azzal, hogy a szemetünket
esetleg nem szállítják el. A lakosságnak pedig azt ajánljuk,
hogy próbáljon környezettudatosan élni. Komposztáljon,
gyûjtse szelektíven a szemetét, inkább üvegben vásárolja az
üdítõket és ne mûanyag flakonban, az ételmaradékot ajánlja
fel azoknak, akik háziállatot tartanak.

Három órás beszélgetés után sajnos a mûvelõdési ház
kérdése nem került szóba, de tervezzük ennek a témának a
megbeszélését is, és majd az errõl kialakított véleményünkrõl
is beszámolunk.

A többi civil szervezetnek is javasoljuk, hogy vitassák meg
a városunk életében fontos kérdéseket és ezzel is segítsék az
önkormányzat testületét munkájukban, döntéseik megho-
zatalában.

NNAABBEE  hheellyyii  ccssooppoorrttjjaa

NABE tanácskozás

Nyolcadikosként engem ért a megtiszteltetés, hogy a szoká-
sos iskolai farsangi felvonulás zsûrijében helyet kapjak. Új
feladat volt ez számomra, de annál élvezetesebb.

A mulatságot a Németh Bettina által betanított hip-hop
tánc nyitotta. A közönségnek nagyon tetszett a lányok ferge-
teges elõadása. Ezután az osztályok sorban mutatták be pro-
dukcióikat. 

Az elsõsök Túró Rudiknak öltöztek be, megtalálható volt
köztük az összes létezõ és nem létezõ fajta. A második osztály
elhozta nekünk egész Meseországot, tündérek, királylányok,
boszorkányok képében jelentek meg a zsûri elõtt. A harma-
dikosok vidám afrikai tánccal készültek, egy szõke énekes-
nõvel a középpontban. A negyedikesek ötletes, mókás jelene-
tet adtak elõ az iskola életébõl.

A felsõ tagozatosok sorát természetesen az ötödikesek
kezdték egy elsöprõ bulival. A csókkirályt körülrajongták a
lányok és irigyelték a fiúk. A hatodikosok megjelenítették a
legfeltûnõbb diákokat és az egész tanári kart egy modern
divatbemutató során. A hetedik osztály a Seventh Class
Stúdió tagjaiként vonult fel, ötletes jelmezekkel lepték meg a
nézõket. A nyolcadik osztály szokásos keringõje idén
kimaradt, viszont különbözõ táncstílusok bemutatásával kár-
pótoltak minket.

A jelmezes elõadások után a tornaterembe invitáltuk
vendégeinket, ahol egy fantasztikus ugróbemutatónak lehet-
tünk szemtanúi. A fiúkat, akiknek fergeteges tapsviharral
köszöntük meg teljesítményüket, Schneider Zsolt tanár úr
tanította be. És végül, de nem utolsó sorban tanáraink örven-
deztettek meg minket egy humoros sportbemutatóval.

A farsangi mulatság fénypontja a tombolasorsolás volt. Ren-
geteg ajándék talált gazdára. Olyan jól éreztük magunkat, hogy
a jelmezek díjazása szinte már nem is volt fontos, de azért
örültünk a helyezéseinknek és az azokhoz tartozó jutalmaknak.

Köszönjük tanárainknak, szüleinknek és minden kedves
vendégünknek, hogy részt vettek rendezvényünkön és támo-
gattak minket.                            PPeettõõ  RRéékkaa  88..  oosszzttáállyyooss  ttaannuullóó

Farsang 
gyerekszemmel

A Nõk a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja
februárban jelmezes farsangi bált szervezett bevételei nö-
velése céljából. 

Annak érdekében, hogy a város lakói számára szervezett
programjainkat (elõadások, játszóházak, vetélkedõk, stb.)
még színvonalasabban tudjuk megszervezni. No, és nem
utolsó sorban a farsangi hagyományok megõrzéséért. A meg-
hívást nagy örömünkre sokan elfogadták és voltak, akik
maskarát öltöttek. Külön díjaztuk a legjobb jelmezeket, és
megrendeztük a férfimell szépségversenyt is. Cica és egér
jelmezben meglepetés mûsorral szórakoztattuk a jelen-
lévõket, nem kis derültséget okozva magunknak is, hisz a
farsang a tréfa, vidámság ideje.

Ezúton is tisztelettel köszönjük mindazon magánszemé-
lyek, vállalkozók felajánlásait, amivel nagyban hozzájárultak
rendezvényünk sikeréhez: Arc- Más Kozmetika, Bacchus
Vendéglõ, Balaton-felvidéki TKSZ, Borbarátok Panzió
Étterem, Borbély Családi Pincészet, Bögötei Pékség, Dankó
Istvánné, Elsõ Magyar Borház, Farkasné Varga Mónika,
Gyógyító Kezek Szalon, Irka-firka, Istvándy Pincészet, Ko-
csis Endréné, Majer Géza, Margittai Elemér, Miditouriszt,
Muskátli Vendéglõ, Nagy Gézáné (Húsbolt), Patyolat, Szabó
Családi Pincészet, Szigligeti Vitorláskikötõ Étterem, Szõ-
lészeti és Borászati Kutató Intézet, Varázs Divatáru, Varga
Pincészet Kft, Vella Zsolt, Weller Borház, Wellerné Tünde,
Vén Kocsis Büfé, Vercz Attila, Zsemberi Zsuzsanna.

Külön köszönjük Krisztin N. László polgármester, va-
lamint Fodor József igazgató támogatását, mely lehetõvé
tette, hogy a bál az Egry József Mûvelõdési Házban kerül-
hetett megrendezésre.                      FFaarrkkaass  ÉÉvvaa  ccssooppoorrttvveezzeettõõ

Farsangi bál

A Pipitér Óvodában is megtartották hagyományos far-
sangi ünnepségüket

Fotó: Harmati

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák



A Hotel Bonvino újabb álláslehetõségekkel jelentkezik,
kifejezetten a helyi és kistérségi lakosok részére!

Legyen Ön is részese a Hotel Bonvino dinamikus és
sikeres csapatának! 

Az alábbi lehetõségek nyílnak meg ebben a hónapban:

• recepciós (német vagy angol nyelvtudás elõfeltétel)
• szobaasszony 
• felszolgáló 
• barista (sommelier végzettség elõny) 
• animátor 
• karbantartó (kertész) 
• szakács 
• konyhai kisegítõ 
• raktáros 
• masszõr 
• wellness recepciós 
• kozmetikus 
• manikûr/pedikûr

Minden jelentkezõ a karrier@hotelbonvino.hu- email
címre vagy személyesen a Borbarátokba, Németh Szabina
részére adhatja be fényképes önéletrajzát, megjelölve az
álláshoz kapcsolódó releváns szakmai tapasztalatát.

Jelentkezési határidõ: 2011. április 5.

Újabb 
munkalehetõségek

Tataysok sikerei a Lovassy László Gimnázium Arany János
Tehetséggondozó Programján.

Iskolánk 2000-tõl küld tanulókat az Arany János Tehet-
séggondozó Programba. Az akkori kormányzat fontosnak
tartotta a falun élõ tehetséges gyerekek támogatását, ezért
hozta létre a megye egyik legjobb gimnáziumában ezt a ta-
gozatot. Célja ezzel az volt, hogy a hátrányosabb helyzetben
lévõket felkarolja és a továbbtanulásukat is támogassa a felsõ-
fokú intézményekben. Ezért az ide bekerült diákokat az
alapképzésen túl nagyon sok plusz lehetõség is várta. Ingyen
szerezhettek jogosítványt, mehettek kirándulni, színházba, a
nyelvvizsgájuk költségeit is az állam állta. Az önkormányzat
pedig ösztöndíjjal segítette ezeket a gyerekeket.

Iskolánk szinte minden évben küldött tanulót ebbe az osz-
tályba, mert úgy gondoltuk, hogy ez a program tényleg na-
gyon jó lehetõség diákjaink számára. Az elsõként bekerült ta-
nulóink már az egyetemet is elvégezték és bizonyították rá-
termettségüket.

2009 szeptemberében három tanulónkat vették fel a Lo-
vassy gimnázium említett osztályába. A középiskola minden
évben visszajelez, hogy a bekerült diákok hogyan állták meg
a helyüket az erõs mezõnyben. Nagyon jó érzés volt az ered-
ményeket olvasni. A három diák a legjobb tanulók közé tar-
tozik. - Farkas Klára           5.0

- Gelencsér Orsolya 4.78
- Pass Natália 4.44 - es eredménnyel zárta

a középiskola elsõ osztályát. 
A 2008-ban bekerült Szabadi Rihárd 4.3-as átlaggal büsz-

kélkedhet.
Gratulálunk volt tanítványainknak. Bebizonyították, hogy

jogosan kerültek be az egyik legjobb gimnáziumba, és visz-
szaigazolták az állam, az önkormányzat és iskolánk beléjük
fektetett bizalmát.

További jó tanulást és szép eredményeket kívánunk nekik!
KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóónnéé  ttoovváábbbbttaannuulláássii  ffeelleellõõss  

Tataysok sikerei

„Serceg a zsír sül a fánk aranysárga serpenyõbõl ragyog ránk.”      
Osváth Erzsébet

Óvodánk innovációs programjaival a hagyományteremtés
is célunk.

Gyertyaszentelõ napján második alkalommal hívtuk óvo-
dásaink anyukáit „Alkotó délutánra”. Ezen a délutánon ké-
szítettük el, és csomagoltuk be gyermekeink részére a farsan-
gi meglepetéseket, vidám dekorációval díszítettük az aulát,
farsangi süteményrecepteket cseréltünk, és természetesem meg-
kóstoltuk az anyukák, nagymamák által készített fánkokat is.
Gyümölcsteák, alkoholmentes puncs, és házi szörp is szere-
pelt a finomságok  között.

Az esztétikus környezet kialakítása, az óvodások megaján-
dékozása, a hagyományos farsangi süti receptek cseréjén túl
az ilyen összejövetelek alkalmasak arra is, hogy anyukák, nagy-
mamák, óvó és dajka nénik közelebb kerülhetnek egymás-
hoz. Õk nagyobb betekintést nyerhetnek az óvoda mûködé-
sébe, mi jobban megismerhetjük a családok szokásait, az ol-
dott légkörben õszintébben mondhatják el esetleges problé-
máikat. A szülõkkel való jó kapcsolat építõleg hat a nevelõ
munkánkra is. Köszönjük, hogy idén is sokan eljöttek, meg-
tiszteltek bennünket együttmûködésükkel!

A Pipitér Óvoda dolgozói nevében:   DDrr..  GGeelleennccsséérr  OOttttóónnéé

Játszóház felnõtteknek

A 2010. évi országos kompetenciamérés értékelését elvé-
gezte az Oktatási Hivatal, a napokban vált elérhetõvé inter-
netes oldalukon.

Iskolánk 6. és 8. osztályos tanulói tavaly is szép eredménye-
ket értek el. Különösen a 6. osztály (idén 7. osztályosok) teljesí-
tettek kiemelkedõen, hiszen messze az országos átlag feletti
pontszámot érték el. 
Tatay S.K.F.Á. Iskola Községi átlag Városi átlag Országos átlag

6. évfolyam 1595 1446 1484 1498
6. évfolyam 1583 1422 1467 1483
8. évfolyam 1624 1572 1601 1622
8. évfolyam 1535 1524 1564 1583

Büszkék vagyunk tanítványainkra, s igyekszünk az idei mérésre is
jól felkészíteni a résztvevõ tanulókat. 

Akikre BÜSZKÉK vagyunk:
Szõke Tibor  7. osztályos tanuló :

- A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján 11.
helyezést ért el, oklevél-  és könyvjutalomban részesült.

- A Varga Tamás Matematikaverseny országos fordulójára
kapott meghívást, mert a megyei feladatsort 80%-osan tel-
jesítette.
A MOZAIK Országos Internetes Matematika Tanulmá-

nyi Versenyen a 6. évfolyamosaink eredményei:
6. helyezés  Gerstenkorn Kelemen   58/60pont
81. helyezés  Illés Bence                   54/60pont
Gratulálunk tanulóinknak és további eredményes munkát

kívánunk!
CCssiizzmmaarriikk  BBéélláánnéé  iiggaazzggaattóó, ZZaapplleettááll  JJóózzsseeff  mmaatteemmaattiikkaa  ttaannáárr

Eredményeink a 2010. évi országos mérésen

Kellemes hangulatú szezonnyitót tartott a Badacsonyto-
maji Nyugdíjas Egyesület Farkas Mihályné és családja
meghívásában.

Kedves hagyományt folytatott Farkas Mihályné, amikor a
tagtársait egy kellemes délutánra a lakásába invitálta egy
tavaszcsalogató klubdélutánra. A kellemes napsütés és a jó
hangulat sem tudta a tavaszt elõcsalogatni, ezért a szabadba
tervezett találkozót fûtött helyen kellett megtartani. Ez a jó
hangulatból semmit sem rontott, miután a finom étel, melyet
a háziasszony és kedves férje készített és a hozzá felszolgált
finom borok, melyek a házigazda szaktudását dicsérték, fe-
ledtették a tavasz késését. A kellemes hangulatot összekap-
csolták a kedves tagtársuk, Orbán Dezsõné köszöntésével,
aki pár napja töltötte be a 80. születésnapját. A délutánt
Stankovics György kellemes muzsikája színesítette, majd
vidám énekkel és tánccal zárult késõ délután a kellemes
találkozó. 

Az összejövetel jó példája volt annak, hogy az idõs em-
berek nem feledték még el azt az idõt, amikor a házaikban
egymást megvendégelték, kellemesen elbeszélgettek vidám
történeteket meséltek. Az egymás kölcsönös megbecsülését, a
gondok, bajok feloldását, az egymáshoz közeledést szolgálja
ez a szép szokás. Reméljük, hogy a Nyugdíjas Egyesület ké-
sõbb is meg tudja tartani ezt a kedves hagyományt és minél
többen követik a jó példát.  

FFllaammiiss  MMiihháállyy eellnnöökk

Szezonnyitó

Iskolánk ebben a tanévben február 22-én és 23-án adott
alkalmat az érdeklõdõ szülõknek, hogy bepillanthassanak
a tanórák felépítésébe, menetébe, az ott folyó munkába. 

Örömünkre szolgált, hogy a  nyílt napok keretében sok al-
só tagozatos gyermek szülei éltek a lehetõséggel, és figyelték
meg csemetéjük órai tevékenységét. Tantestületünk minden
tagja elvégezte az elmúlt tanév során a kompetencia alapú
oktatás megvalósításához szükséges 120 órás továbbképzést,
az ott tanult kooperatív technikák közül többet is bemutattak
a tanító kollégák. Magyar, matematika és angol órák
keretében csoportmunkán, differenciált oktatáson, interaktív
órán, a nyelvi kompetenciák alapozásán vehettek részt az
érdeklõdõk, majd lehetõség nyílt a látottak megbeszélésére is.

A felsõ tagozatban március 1- én és 2-án szerveztük a nyílt
napokat. Itt az elsõ négy órára látogathattak el a szülõk, több
tantárgy oktatásába is bepillanthattak az érdeklõdõk. Ezen a
két napon valamivel kevesebben jöttek, mint az alsó tagozat-
ban. Talán azért, mert a felsõs tanulók közül többen is
próbálták szüleiket lebeszélni arról, hogy bemenjenek az
órákra. Köszönjük azoknak, akik eljöttek és érdeklõdtek
munkánk iránt, hiszen a nyílt napoknak  az a célja, hogy
összefogva, közösen próbáljunk meg az esetleges prob-
lémákra megoldást találni, a jó dolgoknak és gyermekeink
szorgalmas munkájának pedig közösen örüljünk.

A tantestület nevében köszönjük a részvételt, és szeretettel
várunk mindenkit nyílt napjainkra a következõ tanévben is.

BBoollffnnéé  TTóótthh  MMeelliinnddaa,,    KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóónnéé  mmkk--vveezzeettõõkk

Nyilt napok az
iskolában

Fotó: Óvoda

Fotó: Flamis 
TTiisszztteelltt  oollvvaassóó!!

Amennyiben úgy érzi, közérdeklõdésre számot tartó mon-
danivalója, javaslata, kérdése van, írja meg és küldje el
nekünk. Bárkitõl elfogadunk közlésre alkalmas cikket,
abban az esetben is, ha mondandójával nem minden-
ben értünk egyet. Kérem az olvasókat, hogy az újsággal kap-
csolatos véleményüket írják meg a v5studio@t-online.hu
e-mail címre, vagy mondják el a +36-309-016-194-es
telefonon.           TTiisszztteelleetttteell::  KKaallmmáárr  GGyyöörrggyy  sszzeerrkkeesszzttõõ

Anyakönyvi Hírek

Visi Júlia
Visi-Kugler Zita és Visi Bálint gyermeke

(született január 19-én)



Isten - ahogy Máriával tette - elõttünk is fel akarja fedni,
amit rólunk tervez, meg akar ismertetni az igazi lényünk-
kel. Mintha így szólna hozzánk: „Akarod, hogy belõled és
egész életedbõl remekmûvet alkossak? Kövesd azt az utat,
amelyet mutatok neked, és azzá válsz, aki mindig is voltál
a szívemben. Mert én öröktõl fogva elgondoltalak és sze-
rettelek, kimondtam a nevedet. Azzal, hogy elmondom
neked akaratomat, kinyilatkoztatom igazi énedet.”

Isten akarata tehát nem kényszer, amely korlátoz bennün-
ket, hanem szeretetének, rólunk alkotott tervének a kinyil-
vánítása. Magasztos, mint Õ; vonzó és magával ragadó, mint
az Õ arca: Isten önmagát ajándékozza nekünk. Akarata
olyan, mint egy aranyszál, isteni vezérfonál, és át- meg
átszövi földi és túlvilági életünket. Örökkévalóságtól örökké-
valóságig ível: Isten elméjébõl indul, végigvezet a földi
életen, és a mennyországban folytatódik.

Hogy terve a maga teljességében megvalósuljon, ahhoz
Isten a beleegyezést kéri éntõlem és tetõled, ahogyan kérte
Máriától. Csak így valósulhat meg az az ige, amelyet kimon-
dott rólam és rólad. Ezért hozzánk is eljut a hívás, mint
Máriához, hogy így válaszoljunk:

Természetesen nem mindig világos, hogy mi az Õ akara-
ta. Ahogy Mária tette, kérnünk kell a fényt, hogy mi is
megértsük, mit kíván tõlünk. Jól, teljesen nyitottan kell hall-
gatnunk Isten bennünk szóló hangjára. Ha szükséges,
tanácsot kell kérnünk valakitõl, aki segíteni tud. Ha viszont
már megértettük az akaratát, mondjunk igent azonnal! Ha
ugyanis felismerjük, hogy az Õ akarata a lehetõ legnagyobb
és legjobb az életben, akkor majd nem beletörõdéssel fogad-
juk, amit meg kell tennünk, mint valami kötelességet,
hanem örömmel, mint egy lehetõséget: így fogadjuk Isten
akaratát, azt, hogy képesek vagyunk tenni, amit õ kíván,
képesek vagyunk az õ tervei szerint élni, hogy megvalósuljon
mindaz, amit elgondolt rólunk. Ez a legjobb és a legböl-
csebb, amit tehetünk.

„Az Úr szolgálója vagyok” - Máriának ez a mondata egy-
ben a mi szeretet-válaszunk is Isten szeretetére. Ezek a

szavak tartanak meg, hogy forduljunk mindig Isten felé,
hallgatva Õt, engedelmeskedve Neki; azzal az egyetlen vágy-
gyal, hogy teljesítsük akaratát, és így olyanná váljunk, ami-
lyennek Õ szeretné. Ennek ellenére néha elõfordul, hogy
képtelenségnek látszik, amit kér. Úgy tûnik, jobb lenne más-
ként cselekedni, szeretnénk saját kezünkbe venni az életün-
ket. Mintha egyenesen tanácsot akarnánk adni Istennek, és
megmondani, hogy mit tegyen, és mit ne. De ha hiszek ab-
ban, hogy Isten a szeretet, és bízom benne, akkor tudom,
hogy a javamat és mások javát szolgálja mindaz, amit nekem
és a körülöttem lévõknek Õ készít. Így tehát átadom magam,
teljes bizalommal ráhagyatkozom akaratára, teszem azt e-
gész valómmal, míg teljesen nem azonosulok vele, mert jól
tudom: ha az Õ akaratát befogadom, Õt magát fogadom be,
Õt ölelem magamhoz, belõle táplálkozom. El kell hinnünk,
hogy semmi nem történik véletlenül. Nem hiábavaló semmi-
lyen örömteli, semleges vagy fájdalmas esemény, semmilyen
találkozás, családi, munkahelyi vagy iskolai helyzet, fizikai
vagy erkölcsi állapot. A különbözõ események, helyzetek vagy
emberek Istentõl küldött üzenetet hordoznak, és hozzájá-
rulnak Isten tervének a megvalósulásához. Ezt a tervet lassan-
lassan, napról napra fogjuk felfedezni, ha tesszük az Õ
akaratát, mint Mária.

Hogyan éljük tehát ezt az igét? Igent mondani Isten igé-
jére konkrétan azt jelenti, hogy minden pillanatban ma-
radéktalanul és jól tesszük, amit kér tõlünk. Egészen bele
kell merülnünk az adott tevékenységbe, elfelejtve minden
mást, elveszítve azokat a gondolatainkat, vágyainkat, emlé-
keinket és tennivalóinkat, amelyek másra irányulnak. Min-
den alkalommal, amikor Isten akarata fájdalmas, örömteli vagy
közömbös számunkra, megismételhetjük: „legyen nekem a
te igéd szerint”, vagy azt, amit Jézus tanított a Miatyánkban:
„legyen meg a te akaratod”. Mondjuk ezt minden cselekedetünk
elõtt: „legyen nekem”, „legyen meg”. Így pillanatról pillanat-
ra, darabkáról darabkára állítjuk össze életünk csodálatos,
egyedülálló és megismételhetetlen mozaikját, melyet az Úr
öröktõl fogva elgondolt számunkra.                       IIssttvváánn  aattyyaa

Katolikus üüzenet: „„ÍÍmmee,,  aazz  ÚÚrr  sszzoollggáállóójjaa  vvaaggyyookk,,  lleeggyyeenn  nneekkeemm  aa  ttee  iiggéédd  sszzeerriinntt..””  ((LLkk  11,,3388))

Szépirodalom:
Chandrasekaran, Rajiv: Zöld zóna; Harsányi Zsolt: Ecce
homo: Munkácsy Mihály életének regénye; Horváth Péter:
Öcsémnek szeretettel; Kertész Ákos: A gyûlölet ára; Rawicz,
Piotr: Az ég vére; Toldalagi Pál: Árnyak zenéje; Vass Virág:
Sokszor csókol, India!; Baksa Brigitta: A karácsonyi asztal meséi

Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Dayioglu, Gülten: Fadis; Nemes Nagy Ágnes: Felicián
avagy A tölgyfák tánca; Száva István: A hiúz a napba néz

Ismeretterjesztõ irodalom:
Pease, Allan: A férfinak szex kell, a nõnek szerelem; Juhász
József: Mi lesz veled cölibátus? katolikus papok emberkö-
zelbõl; Földesi Ferenc: Erõs hit - erõs akarat: A magyar királyi
Veszprém-jutasi Honvéd Altisztképzõ Intézet: 1924-1944;
Cziegler Orsolya: Egyedül nevelem; Eltûnt világ: a vörö-
siszap fogságában; Romhányi Tamás: Iszap: egy katasztrófa
természetrajza; Kovács Gyõzõ Gyula: Veszprém idõjárása és
éghajlata 1. köt.; Új magyar tájszótár 5. köt.; Schnakenberg,
Robert: Híres szerzõk titkos élete: amit tanáraink soha nem
meséltek el; Szabó József János: Az Árpád-vonal útikönyve

Felhívom a település lakóinak figyelmét, hogy könyvtá-
runkban böngészhetõ az Új Széchényi terv pályázati kézi-
könyve. A Nemzetfejlesztési Minisztérium az ország közel 400
könyvtárában teszi elérhetõvé az információs kiadványt. A ké-
zikönyv összegzi a megújult fejlesztéspolitikai rendszer pályá-
zati lehetõségeit. Könyvtárunkban lehetõségük van az olvasók-
nak az õket érdeklõ, érintõ tartalmakról másolatot készíteni.

Felhívom a könyvtárlátogatók figyelmét, hogy a könyvtár ápri-
lis 15-étõl 26-áig szabadság miatt zárva tart. Az elsõ kölcsönzési
nap április 27-én lesz. SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn  kköönnyyvvttáárrooss

Könyvajánló

A harangok õsei a csengõk (csengettyûk) voltak, amelyeket
már az egyiptomiak és a görögök is használtak vallási szer-
tartásaikon. A csengõkbõl fejlõdtek ki aztán a harangok,
amelyeknek egyházi célokra való használatát Sabinianus
pápa rendelte el 604-ben. Németországban Nagy Károly,
Magyarországon Szent István idejében honosodtak meg.

A régebbi idõkben a mainál jóval nagyobb szerepük volt a
harangoknak. Harangozással szólították a hívõket isten-
tiszteletre, reggeli, déli és esti imára. Harangoztak temetések,
körmenetek, magas rangú egyházi és világi méltóságok
érkezése alkalmából, tûzvész és árvíz esetén, de szólt a
harang égiháború vagy ellenséges hadak közeledésekor is.
(Vészhelyzetben „félreverték”, „kongatták” a harangokat.)

Településünkön a Szent Imre kolostor kápolnájának a
harangja szólalt meg elõször 1260 körül. A magányos kis
harangnak néhány évtized múltán társa is akadt, amikor
1297-ben felszentelték a ládi Szent István templomot, amely
a Zala Megyei Közgyûlés üdülõje helyén állt, a Badacsony
déli lankáján. S 1344-ben már a tomaji Szent Imre templom
harangjának a hangja is társult az elõbbi kettõéhez.

Nyugalmas idõszaka volt ez környékünk történelmének,
ezért épülhetett annyi templom és kápolna a Badacsony kö-
rüli falvakban. (Ebben az idõben szentelték fel a tördemici és
a köbölkúti templomokat is.) A békés évszázadoknak a törö-
kök vetettek véget, amikor 1548-ban portyázó hadaik feléget-
ték falvainkat, nem kímélve a Szent Imre kolostort sem. A
török dúlás következtében a tomaji templom és a Szent Imre
kolostor teljesen elpusztult, a ládi Szent István templom vi-
szont - csodával határos módon - átvészelte nem csak ezt a csa-
pást, hanem a török hódoltság egész idõszakát is, jóllehet a
hozzá tartozó falu szinte nyomtalanul eltûnt a föld színérõl.

Hogy mi lett a harangok sorsa, nem tudjuk, de azt igen,
hogy háborús idõkben a hadban álló felek mindegyike, mint
nyersanyagot is számon tartotta a harangokat, amelyekbõl
szükség esetén ágyút lehetett önteni…

A településünk múltjával foglalkozó dokumentumok nem
is említik a harangokat 1778-ig, amikor az 1757-ben újjáé-
pült tomaji Szent Imre templom tornyába elhelyeztek egy
308 font (kb. 150 kilogramm) súlyú harangot, majd 1816-ban
egy másodikat is, amely 140 fontot (kb. 70 kilogrammot) nyo-
mott. Egy évvel késõbb, 1817-ben az akkor nyolcvanöt eszten-
dõs Sarkanti György tomaji gazda, a hajdani Lád falu temp-
lomáról és annak harangjáról is említést tesz feljegyzéseiben:
„Tekintetes Szegedi uraság látván a templom romlását, a harang-
lábnak veszedelmét, jelenlétemen, mint Egyház Atya elõtt vitet-
te el a harangot mondván, hogy azt az õ elei vették. Ezen harang
most is (1817-ben) Tekintetes Bezerédi Úr hajlékánál áll.”

Ez a harang eredetileg a „romladozó” ládi templom mel-
lett álló haranglábon függött, amely aztán a toronyban lévõ
társával együtt - valamikor a 19. század derekén - a tomaji
templom tornyába került, ahol így négyre szaporodott a
harangok száma. Ezek közül a legnagyobbat az elsõ
világháború idején, 1916-ban elvitték katonai célokra, a
legkisebbet pedig a Kisõrsi Hegyközség vásárolta meg
(24.000 koronáért) a Szent Antal kápolna számára 1921-ben.

Ugyancsak 1921-ben a tomaji hívek beszereztek két új ha-
rangot, s így templomunk tornyában megint 4 harang mû-
ködött. Az új harangok közül a nagyobbik súlya 10 mázsa. 
Felirata:  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  vvééddaasssszzoonnyyaa  kköönnyyöörrööggjj  éérreettttüünnkk

ÖÖnntteetteetttt  aa  BBaaddaaccssoonnyyttoommaajjii  PPlléébbáánniiaa  
BBuuzzggóó  HHíívveeiinneekk  aaddaakkoozzáássáábbóóll

SSzzlleezzáákk  LLáásszzllóó  hhaarraannggöönnttõõ,,  BBuuddaappeesstt  11992211..

A kisebbik harang, vagy lélekharang súlya: 1,5 mázsa..  Felirata:
SSzzeenntt  JJóózzsseeff  hhaallddookkllóókk  ppáárrttffooggóójjaa  kköönnyyöörrööggjj

ÉÉrreettttüünnkk..  ÖÖnntteettttéékk  aa  BBaaddaaccssoonnyyttoommaajjii  
RRoomm..  kkaatthh..  PPlléébbáánniiaa  hhíívveeii

SSzzlleezzáákk  LLáásszzllóó  áállttaall..  BBuuddaappeesstt  11992211..

Ezek a harangok a régi templom tornyából kerültek át az
1932-ben felszentelt (harmadik) Szent Imre templom
tornyába. Aztán jött a második világháború, amely újabb
áldozatot követelt a templomtól is: ezúttal a két „ládi”
harangot, az úgynevezett „kicsit” és a „középsõt” vitték el
háborús célokra 1943 tavaszán. Azon a napon a tomajiak
sokasága volt szem- és fültanúja a toronyból egészben
ledobott „kicsi” földbe csapódásának és a kalapáccsal
összetört „középsõ” utolsó kondulásainak. (Ezt a harangot
azért kellett darabokra törni, mert egészben nem fért ki a
torony zsalugáterén. Az ikerablakokat ugyanis csak azután
falazták be, miután a harangokat - 1932-ben-ben - „föl-
csigázták” a toronyba.)

S a gyógyszertár felõli járdán összegyûlt tomajiak - hívõk
és nem hívõk - könnyes szemmel vettek búcsút „bevonulta-
tott” harangjaiktól.

A badacsonytomaji Szent Imre templom két megmaradt
harangja (a 10 mázsás és a 150 kilós) az 1960-as években
elektromos hajtómûvet, 1984-ben pedig automata vezérlést
kapott. Településünkön 1993-ban kettõvel szaporodott a
harangok száma: akkor szentelték fel a ravatalozó és a Szent
Donáth kápolna kis harangjait.

A bazalttemplom jelenleg is mûködõ harangjait - mint
már említettük - 1921-ben öntötték, így azok éppen 90 esz-
tendõsek.

Kalmár LLászló: Badacsonyi harangok

MMeeggbbooccssáájjttááss
Bánatomban ülök a földön,
s hullajtom a könnyeim
tettemet már megbántam,
de megbocsájtást még nem kaptam.

Kérlek nagymamám bocsáss meg nékem
szeretlek én téged s ha te is
szeretsz engem kérlek bocsáss
meg nékem. MMáárrkkuuss  AAlleexxaa  66..  oosszztt..

Gyászhír:
Szõllõsi Béláné sz. Sótonyi Piroska

(született 1934-ben) elhunyt február 25-én

Nyugodjon békében!

„Vigyázz Rám!” - szólít meg mindenkit a NaBE logójában a
felirat. Az 1995-ben létrehozott egyesület a Balaton és környé-
ke természeti és épített környezetének megóvását tûzte ki célul. 

Ennek érdekében a mi csoportunk is sokat tett, kezdve a
figyelemfelkeltõ programoktól az ismeretterjesztõ elõadáso-
kon át a szemétszedésig. Sajnos ez utóbbi megint nagyon ak-
tuális, hisz ismét azt tapasztaljuk, hogy egyre több szemét
található az árkokban, külterületeken. Nem értjük miért!
Badacsonytomaj város Képviselõ Testülete az elõzõ ciklusok-
ban, majdnem minden évben szervezett ingyenes lomta-
lanítást. Ennyire tájékozatlanok volnánk a környezetet ká-
rosító szemétlerakásokkal kapcsolatban? Vagy ennyire igény-

telenek vagyunk a környezetünket illetõen, mert pár méter-
rel odébb az már nem az én területem? Gondolnak ezek az
emberek az utókorra? Gyermekeink, unokáink életterét
teszik tönkre az ilyen lelketlen cselekedetekkel. Sajnos nem
tudjuk kinek, mi jár a fejében, amikor a több teherautónyi
szemetet az erdõben, bokrok alatt, s a vízelvezetõ árkokban
helyezi el. Mi azonban, akik tudatosan óvjuk a környezetün-
ket, ne adjuk fel! Igenis gyûjtsük szelektíven a szemetet,
hasznosítsuk újra amit lehet, komposztáljunk, vásároljunk
tudatosan, termeljünk kevesebb szemetet, hogy az utánunk
jövõ generációk is ilyen szép környezetben élhessenek. 

NNaaBBEE  hheellyyii  ccssooppoorrttjjaa

Vigyázz Rám!



Megkezdte szereplését az NB III. Bakony csoportjában a
Badacsonytomaj-Tapolca FC labdarúgó csapata a tava-
szi szezonban. 

Az õszi idény nagy részében Török Zoltán irányításá-
val játszottak, ám Németh István edzõvel fejezték be a
tavalyi esztendõt. Az együttes a 13. helyrõl várhatta a foly-
tatást 13 ponttal. Az elsõ három tavaszi fordulóban a
dobogósokkal kell megmérkõznie csapatunknak, amely
cseppet sem nevezhetõ szerencsés rajtnak. Németh István
vezetõedzõvel beszélgettünk a csapat felkészülésérõl és a
tavaszi feladatokról.

- Hogyan sikerült a téli felkészülés?
Heti három edzéssel, nyolc felkészülési mérkõzéssel,

hét héten keresztül készültünk csak esti tréningeken.
Néha Tapolcán, a mûfüves pályán is tudtunk gyakorolni,
ami fontos volt, hogy szokjuk a talajt. 

- Mennyit változott a keret?
Nyolc játékos távozott a csapattól és öt érkezett. Balogh

László a Kaposvölgye csapatából, majd a középpálya jobb
oldalán játszik, Kõvári Tamás Ausztriából jött, (elõtte
Szombathelyen focizott), majd a belsõ védõ pozícióban
szerepel. Mayer Dávid Csabrendekrõl érkezett, támadó
csatár poszton számolok vele, Jakab László a Péti MTE
együttesétõl igazolt hozzánk, õ védõ és középpályán is
bevethetõ, a keretet a fiatalkorú várvölgyi csatár, Enyingi
Lajos teszi teljessé.

- Mit vár a csapattól a tavaszi szezonban?
Szeretnénk kiharcolni a biztos bennmaradást és ehhez

számításaink szerint még öt-hat gyõzelemre feltétlenül
szükségünk van.

- Mennyit foglalkoznak a játékosok az anyagi helyzettel?
Nagyon ritkán foglalkoznak vele, becsülettel végzik a dol-

gukat és bíznak az önkormányzat kedvezõ döntésében.
A vezetõedzõ és a játékosok tehát csak a saját szakmai

dolgaikkal foglalkoznak, információink szerint a bada-
csonytomaji önkormányzat 3,7 millió forintot szavazott
meg a sportegyesületnek a tavaszi szezonra. Fontos, hogy
most a tapolcai önkormányzat döntéseit is figyelemmel
kell kísérni, hiszen az ottani támogatás összegét, ameny-
nyiben csak a tavaszi szezonra szól, még felhasználhatja
a csapat. A badacsonytomaji csapatok összesen 54 (!)
mérkõzést játszanak a tavasz folyamán, amelyben termé-
szetesen benne vannak a megyei és az utánpótlás csapa-
tok találkozói is. Az NB III-as csapat öt alkalommal ját-

szik Badacsonytomajon, míg a megyei együttest csak egy-
szer láthatjuk hazai környezetben.

Az utánpótlás csapatok is megkezdték szereplésüket,
az U19-es korosztály 6:0 arányban gyõzött hazai pályán a
Balatonlelle, majd 2:0-ra gyõzött Nagyatád ellen idegen-
ben. Az U17-es csapat szintén két gyõzelemmel rajtolt,
hiszen a Balatonlelle ellen 9:1, majd Nagyatádon 4:3
arányú gyõzelmeket arattak. 

A Badacsonytomaj-Tapolca FC csapata a következõ
kerettel vágott neki a tavaszi idénynek:

Balogh László, Bárány Péter, Baumann Szabolcs,
Czafit Zsolt, Csala Ferenc, Enyingi Lajos, Jakab László,
Kiss Márton, Kõvári Tamás, Lukácsa Norbert, Lukácsa
Richárd, Mayer Dávid, Németh Attila, Németh Roland,
Osbáth Balázs, Szombathelyi Dávid, Szõcze Csaba, Tóth
Tamás, Tüske Marcell, vezetõedzõ: Németh István.

Mindenkit arra biztatunk, hogy látogassák a csapat
hazai mérkõzéseit, támogatva ezzel a sportegyesület
munkáját. 

Jó szurkolást, Hajrá Tomaj!
TTaappoollccaaii  GGáábboorr

B.tomaj-Tapolca FC NB III tavaszi mérkõzései

Hazai Vendég Helyszín Idõpont
B.tomaj-Tapolca Hévíz Fc B.tomaj 03.05. 14:30
Pápa II. B.tomaj-Tapolca Pápa 03.12. 14:30
B.tomaj-Tapolca Sopron USE B.tomaj 03.19. 15:00
Várpalota B.tomaj-Tapolca Várpalota 03.26. 15:00
B.tomaj-Tapolca Büki TK Tapolca 04.02. 15:00
Cellömölk B.tomaj-Tapolca Celldömölk 04.09. 15:00
B.tomaj-Tapolca Kõszeg B.tomaj 04.16. 16:00
ZTE II. B.tomaj-Tapolca Z.egerszeg 04.24. 16:00
B.tomaj-Tapolca B.füred Tapolca 04.30. 16:00
Lipót Pékség B.tomaj-Tapolca Lipót 05.08. 16:30
B.tomaj-Tapolca Haladás II. B.tomaj 05.15. 16:30
Motim B.tomaj-Tapolca M.óvár 05.21. 17:00
B.tomaj-Tapolca Csorna Tapolca 05.28. 17:00
B.tomaj-Tapolca Sárvár B.tomaj 06.04. 17:00
Répcelak B.tomaj-Tapolca Répcelak 06.11. 17:00

B.tomaj-Tapolca FC Megyei Bajnokság tavaszi mérkõzései

Hazai Vendég Helyszín Idõpont
Alsóõrs B.tomaj-Tapolca Alsóõrs 03.12. 14:30
Öskü B.tomaj-Tapolca Öskü 03.20. 15:00
Padragkút B.tomaj-Tapolca Padragkút 03.27. 15:00
Ajka Kristály B.tomaj-Tapolca Ajka 04.02. 15:00
B.tomaj-Tapolca Úrkút Tapolca 04.10. 15:30
Devecser B.tomaj-Tapolca Devecser 04.17. 16:00
Csetény B.tomaj-Tapolca Csetény 04.24. 16:00
B.tomaj-Tapolca Herend Tapolca 05.08. 16:30
Gyulafirátót B.tomaj-Tapolca Gyulafirátót 05.15. 16:30
B.tomaj-Tapolca Sümeg Tapolca 05.21. 17:00
B.tomaj-Tapolca Péti Mte B.tomaj 05.29. 17:00
B.tomaj-Tapolca Ugod Tapolca 05.21. 17:00
Peremarton B.tomaj-Tapolca Peremarton 06.11. 17:00
B.tomaj-Tapolca Zirc Tapolca 06.13. 17:00

Varga Béláné, a Tapolca és Környéke Többcélú Kis-
térségi Társulás oktatási referensének felkérésére 2011.
január 26-án fogadtuk Tapolca és Sümeg térségének
óvodavezetõit, óvodapedagógusait. 

A szakmai nap célja, hogy az érdeklõdõk betekintést
nyerjenek a Kompetencia alapú programcsomag gyakor-
lati alkalmazásába. A középsõ csoportban Farkas Éva
óvodapedagógus a „Víz” témakörhöz kapcsolódóan ter-
vezte a délelõtt nevelési-oktatási céljait, és a feladatait. A
hospitálást követõen szakmai beszélgetésre került sor.
Nagy Lászlóné óvodavezetõ tájékoztatta a pedagógus
kollégákat a TÁMOP 3.1.4. pályázat megvalósulásának
folyamatáról. Kiemelte a „Kompetencia alapú óvodai prog-
ramcsomag” bevezetésének „hozadékait”, melyek pozití-
van befolyásolták az intézmény nevelõ-oktató munkáját.
A tartalmas délelõtt tevékenységeit levezetõ óvodape-
dagógus beszélt az újszerû nevelés-oktatás céljairól és
módszereirõl.

A résztvevõk megnyilatkozásaiból úgy érezzük, kedvet
ébresztettünk a kompetencia alapú nevelés iránt.

Felajánlottuk segítségünket azon óvodák részére, akik az
újszerû szemlélettel szeretnék eredményesebbé tenni
intézményükben az óvodai nevelõ-oktató munkájukat. 

HHoorrvváátthh  EErrzzsséébbeett  óóvvooddaappeeddaaggóógguuss

Kistérségi szakmai nap az óvodában
Rendhagyó kiállítás megnyitójára került sor február 28-án
a Tatay Iskolában, melynek keretében a Balatonfelvidéki
Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény azon
elkötelezett diákjai mutatták be tárgyalkotó tevékenysé-
güket, akik a heti egy órás rajz, a heti négy órás képzõ-
mûvészeti alapfokú mûvészetoktatás mellett a szabad ide-
jükben önként, heti rendszerességgel a tehetségmûhely
munkájában is részt vesznek.

A tehetségmûhely alapvetõen a tanulók érdeklõdési kö-
rére, képességére építve fogalmazza meg a tevékenység te-
matikáját, - mondta nyitó beszédében Baranyai Zoltánné
igazgató - a szakmai- és személyiségfejlesztés célját, köve-
telményét. A tehetségmûhelyben folyó munka a tanulókra
irányított megfigyelések, mérések eredményeire épített egyé-
ni, személyre szabott tehetséggondozás, mely nemcsak az
erõs, hanem a gyenge oldal fejlesztését is magában foglalja.
A tehetségmûhely egy olyan komplex tanulási- személyi-
ségfejlesztési forma, amelyben kiemelt szerepet kap a prob-
lémamegoldó, tervezõ és alkotó képességek gyakorlati
tapasztalatok általi gazdagítása. Ahol a tanulók lehetõséget
kapnak a képzelõerõ, az esztétikai érzékenység finomítá-
sára, az értelmi és érzelmi intelligencia bõvítésére, az akarati
hajlandóság, a saját képességekbe vetett hit erõsítésében.
A most bemutatkozó csoport érdeklõdése elsõsorban az
önmaguk által létrehozható iparmûvészeti jellegû tárgyak
irányában nyilvánult meg. Erre fûztünk fel egy érdekes
motiváló programot. A mûhelytagok: Barna Brigitta, Barna
Richárd, Béres Alíz, Béres Kitti, Bódis Júlia, Bodor Anna,
Csonka Vilmos Boldizsár, Gerstenkorn Kelemen, Illés
Bálint, Lájer Karolina, Puha Cintia, Szlávik Barbara, Tóth
Bettina, Tar Kíra Széplaki Nóra tanárnõ vezetésével egy
rendkívül szép kiállítási anyaggal leptek meg bennünket.
Fontos tudni, hogy a képalkotás és a tárgyalkotás is más-más
képességeket fejleszt. Ezeknek a munkáknak a létrehozása
jelentõs elõrelátó, tervezõ és alkotó készséget és legfõképp
kitartást igényelt, ugyanis egy nemeztárgy, vagy egy szépen
megtervezett könyv nem egy délutáni foglalkozás ered-
ményeként jön létre. A mûhelytevékenység során a résztve-
võknek nemcsak a szakmai ismerete gyarapodott, hanem az
alkotó munka iránti elkötelezettsége is, aminek igazán örü-
lünk. Ez a nagyon szép és értékes anyag a mûhely tagjai
(tanára és a résztvevõ diákok lelkes munkája) és az Okta-
tásért Közalapítvány támogatása nélkül nem jöhetett volna
létre. A közalapítvány vállalta a mûhely finanszírozását.  KKyy

A tehetséggondozó tevékenységekkel kapcsolatban
Major Anikó (a kép bal oldalán), a Közoktatási Köz-
alapítvány szakértõje megtekintette a badacsonytoma-
ji, valamint a tapolcai mûhelyek foglalkozásait, a kiál-
lítást és nagyon meg volt elégedve a látottakkal

Tehetségmûhely

A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény által 2011 januárjától létrehozott „Színvonal
a Mûvészetoktatásban, Tehetség-gondozásban Tehetség-
pont” térségi tehetséggondozó központot mûködtet az Ok-
tatásért Közalapítvány, az ELTE, a Magyar Mûvészetokta-
tásért Országos Szakmai Szervezet, a Vizuális Pedagógiai
Mûhely, a Tapolcai és Környéke Kistérség Többcélú Társulás
támogatásával, pszichológusok, tehetségszakértõk bevonásával.

A központ feladata:
- a tehetségígéretek felkutatása, tehetségazonosítás méré-

sekkel, tehetségfeltáró programokkal, tanulmányi verse-
nyek, pályázatok kiírása; - tudatos tehetségfejlesztés, tehet-
séggondozó programok, tehetségmûhelyek, tehetséggondo-
zó nyári táborok mûködtetése; - szakmai találkozók szerve-
zése, diákoknak, szülõknek, pedagógusoknak; - tanácsadás,
pszichológus és tehetségszakértõ bevonásával; - pedagógus
továbbképzések tartása; szakmai, módszertani kiadványok
készítése; - a tehetségek regisztrálása, bemutatása, életpályájuk
nyomon követése, bevonásuk a tehetséggondozó munkába.

Cél: a biztos bennmaradás

Fotó: Óvoda 

Fotó: Kalmár 

Fotó: Baranyai 



Március 25. 18.00 óra
Zenés irodalmi kávéházi est
Badacsonytomaj - Mûvelõdési ház
A nagyböjt és a húsvét vallási, kulturális és népi törté-
nete címmel Földi István esperes plébános tart elõadást.
Közremûködnek: Himfy Irodalmi Kör szereplõi, vala-
mint Zentai István kántor, Babos - Csipszer Jazz Duó______________________________________
Március 27. 15.00 óra
„Víznapi Balcsi - Party
Badacsonytomaj - Bányász strand
NABE szervezésében______________________________________
Április 08. 
Magyar Költészet Napja
Badacsonytomaj - Mûvelõdési ház             
Költészet napi kávéházi est Tóth Mariann ren-
dezésében
Közremûködnek: Himfy Irodalmi Kör, Gold Orleans
Jazz Trió______________________________________
Április 16.
Egyházzenei Kórus Találkozó 
Részletesen a „Hív minket most egy tiszta szó” címû írás-
ban.______________________________________
Április 17. 7.00 óra
Horgász Baráti Találkozó
Badacsonytomaj - Strand                          
Badacsonytomaji Horgászegyesület______________________________________
Április 24.
Húsvéti Locsoló Bál Postás Józsi és együttese 
Badacsonytomaj - Mûvelõdési ház
Zenés rendezvény______________________________________
Április 29.
Zenés kávéházi est
Badacsonytomaj - Mûvelõdési ház
Zenés irodalmi kávéház______________________________________

Felhívások!
A május 1-i sportmajálisra várjuk kispályás labdarú-

gó tornára csapatok jelentkezését - „Badacsonytomaj
Bajnok csapata” vándorkupa címért. Családi sport ver-
senyekre is jelentkezõket várunk - 7-es dobó verseny,
11-es rugó verseny, stb.

Jótékonysági fõzésre is várjuk a jelentkezõket, mely-
nek bevételébõl a Sportegyesület ifjúsági labdarúgói ja-
vára labda és mezek vásárlását tervezzük. (Evõeszkö-
zöket, padokat, asztalokat biztosítunk)

A május 28-i Városnapi fõzõversenyre is várjuk csa-
patok jelentkezését.

Várjuk azoknak a vállalkozóknak, vendéglátósok-
nak, kiállítóknak, kézmûveseknek, amatõr elõadóknak
a jelentkezését, akik Badacsonytomaj Város kulturális
és turisztikai rendezvényein részt kívánnak venni.

Érdeklõdni és jelentkezni lehet a 
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár

elérhetõségein:
Telefon: 06-87-571-115, fax: 06-87-571-116

e-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu

A PE AC Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet Bada-
csony (Badacsonytomaj, Római út 181.) március 30-
án metszési bemutatót tart.
A program:
09.30 Találkozó az intézet udvarán
10.00 Szakmai elõadások, melyek keretében

- dr. Dula Bencéné, a téma rangos szakértõje a
tavalyi év növényvédelmi tapasztalatairól és
ezek idei hatásairól
- dr. Májer János, a kutatóintézet igazgatója a
szõlõ rügyvizsgálatok eredményeirõl
- dr. Varga Péter, a kutatóintézet kutatási csoport-
vezetõje az agrár környezetgazdálkodási támoga-
tásokkal kapcsolatos aktualitásokról tart elõadást

A szakmai elõadások után venyigekezelõ, apríték-
készítõ,- felszedõ gépek, elektronikus metszõolló be-
mutatói következnek, majd borkóstoló zárja a prog-
ramot.

Metszési bemutató

Programajánló

A Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja nagy
dologra vállalkozott, itt Badacsonytomajon egyesüle-
tünk rendezi a II. egyházzenei kórustalálkozót. 

Az elsõ egy évvel ezelõtt Tapolcán volt, ahol mi is
nagy sikerrel szerepeltünk. Akkor  fogadtuk el a kö-
vetkezõ megszervezését. Karai József egyik énekébõl
vettük a mottónkat, amely hív bennünket a közös ének-
lésre, de mindenkinek útmutatást is ad a helyes, igaz,
becsületes élethez.

Április 16-án lesz a hangverseny, melyre hét kórus,
körülbelül 150 tagja  jelezte a részvételét. 

Nagy izgalommal készülünk már hónapok óta.
Összeállítottuk és szorgalmasan tanuljuk a dalokat.
Minden énekkar bemutatkozik külön-külön, majd
együtt is énekelünk csodálatos   vallásos témájú, illetve
a misékrõl ismert egyházi dalokat. Köszönet kánto-

runknak, Zentai Istvánnak, aki az egyházi énekek kivá-
logatásában segítkezett és majd a  kíséretekben is köz-
remûködni fog. Feladatunk közé tartozik még az is,
hogy mindenrõl értesítsük a kórusokat, plakátokat,
meghívókat készítsünk, szponzorokat keressünk az
ajándékokra és a találkozó utáni fogadásra és egyez-
tessünk minden érdekelttel.  Földi István atya támo-
gatásáról biztosított bennünket, örült a találkozónak és
közvetíti kérésünket az érsekséghez. Szeretnénk, ha a
hangversenyt polgármesterünkkel együtt a veszprémi
érsek nyitná meg. 

Hisszük, hogy igaz a mondás: A zene jobbá teszi az
embert! 

Legyenek önök is részesei a közös éneklésnek! 
Szeretettel várunk mindenkit!  

„Hív minket most egy tiszta szó”
Egyházzenei kórustalálkozó a badacsonytomaji Szent Imre templomban

Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 

A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár szervezésé-
ben március 8-án újabb nagy sikerû zenés kávéházi est-
nek adott otthont az Egry József Mûvelõdési Ház. 

Március 8-a az idén keddi napra esett, így lehetõség
nyílt egyszerre ünnepelni a Nõnapot és húshagyókeddet,
a nagyböjt elõtti utolsó napot, melyet a nép nyelvén far-
sang farkának, vagy asszonyfarsangnak is nevezünk, s a
farsangi mulatságok csúcspontjának tekintünk. Ennek
jegyében készült a mûsor. 

A népszokás szerint asszonyfarsang napján minden nõ-
nek szabad kirúgni a hámból és férfi nélkül pinceszeren
mulatni. A jelenlévõ hölgyeket ezért egy képzeletbeli mu-
latságra hívtuk a csodálatos Budapestre, a Monostorapáti
Kórus segítségével. Virág helyett, hangokból fontuk a
csokrot, azt nyújtottuk át szeretettel. Az Õri Sándor ve-
zette dalosok népszerû operettekbõl énekeltek részleteket
az elõzõ század Budapestjérõl.

Régen farsang idején kellett a lányoknak párt találni. A
Tóth Mariann által összeállított vidám irodalmi mûsor

errõl szólt, a vágyakozó leányokról és legényekrõl, az
évõdõ asszonyokról és embereikrõl, mely olykor-olykor
hangos nevetést váltott ki a vendégekbõl.

A már jól ismert irodalmi kör adta elõ a farsangot bú-
csúztató, illetve a férfi-nõ kapcsolatot központba állító
verseket és dalokat, melyek közül némelyik üzenetet is
hordozott a ma emberének. A dalolásban szerepet vállalt
a Nõk a Balatonért Egyesület énekkara, Krisztin N.
Lászlóné vezetésével. A mûsor szerves részeként, Rajzó
Ildikó és Varga Sándor táncmûvészek argentin tangót tán-
coltak igen hiteles elõadásban, mellyel nagy sikert arattak. 

Miután, a szép számú vendégsereg mulathatott a cso-
dás Budapesten, kacaghatott a párkeresõ lányokon és legé-
nyeken, az est meglepetéseként Tóth Mariann és a Városi
Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatója, Fodor Jó-
zsef Weöres Sándor: A nõ címû versével biztatta a hölgye-
ket és urakat, hogy még sokáig legyen  lehetõségük boldo-
gan ugratni  egymást.  A nagysikerû mûsor után Fodor Jó-
zsef köszöntötte a mûsorban szereplõket és az esten meg-
jelent hölgy vendégeket a nõnap alkalmából.

Az est hátralévõ részében a Gold Orleans Jazz Trió kelle-
mes zenéje szórakoztatta a vendégeket. DDeeáákk  FFeerreennccnnéé

Zenés kávéházi est a Nõnap jegyében

Fodor József, a mûvelõdési ház igazgatója bejelen-
tette, hogy a már hosszú ideje szereplõ irodalmi kör
„Himfy Irodalmi Kör Badacsonytomaj” néven, a
Mûvelõdési ház hivatalos, kulturális csoportjaként
folytatja  tevékenységét a jövõben.

Az alapító tagok: Fodor József, Prof. Dr. Pusztay
János, Tóth Mariann, Ali Éva, Farkas Éva, Csizmarik
Eszter, Krisztin N. Eszter, Szántainé Ruzsa Mariann,
Vizkelety Dóra, Major Tünde, Margittai Elemér,
Deák Ferencné.

Irodalmi kör alakult

Fotó: Deák 

Fotó: Deák 

Képek-hangulatok címmel Deák Ferencné Balogh Andrea a Bakony Fotóklub tagjának fotóiból nyílt kiállítás a
veszprémi Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Fotógalériájában. A fotók március 14-tõl április 10-ig látha-
tók a VMKK 8-as termében.


