
A Tapolcán kilencedik alkalommal megrendezett Sán-
dor napi Bormustra alkalmával, a tavalyi évjáratú illatos bo-
rok közül 47-et kóstolhattak meg a szerencsés résztvevõk.

Gyõrffy Árpád, dr. Májer János és Mezõssy Zoltán
kezdeményezése nyomán szûk baráti beszélgetésként
kezdõdött kilenc évvel ezelõtt a bormustra sorozata -
mondta köszöntõjében Császár László, Tapolca pol-
gármestere - az érdeklõdés folyamatosan nõtt, ma pedig
már 150 borászt köszönthetünk körünkben. Minden

évben más és más szakmai szempontok alapján választják
ki a bemutatandó fajtasorokat, így az idei bormustrán 33
fehér és 13 rozébor, valamint egy pezsgõ került az asztal-
ra, melyeket Csere Sándor kanonok áldott meg.

A találkozó egyik különlegessége, hogy nem csak a
gazdák kóstolják, kóstoltatják boraikat, hanem meghívott
szaktekintélyek értékelik a nedûket. Dr. Májer János, a
Badacsonyi Szõlészeti Borászati Kutatóintézetének igaz-
gatója a múlt év idõjárását elemezte elõadásában, megál-
lapítva, hogy nem kedvezett ugyan a szõlõnek, ennek
ellenére közepesen jó minõségi borok készülhetnek. Dr.
Kállay Miklósnak, a Budapesti Corvinus Egyetem tan-
székvezetõ egyetemi tanárának értékelése szerint is kitû-
nõ a tavalyi borokban a savtartalom és az aromák aránya.
Kiemelte: a Badacsony Borrégió Magyarország olyan sze-
rencsés területén van, ahol a cukortartalom nem mindig
jelentõs, de az illatos fajták mindig hozzák jó „formájukat”. 

A Badacsonyi Vinum Vulcanum Borlovagrend által
felkarolt törekvéseket szakmailag kezdettõl fogva támo-
gatta a badacsonyi kutatóintézet, anyagilag pedig Tapolca
város önkormányzata. Ugyanilyen fontos Mezõssy Zoltán
borász-gasztronómus tevékenysége a bormustrákon, mely-

lyel biztosítja az alkalomhoz illõ ételeket. A termelõk
mellett országos televíziók, szaklapok munkatársai, me-
gyei és városi vezetõk, képviselõk kóstolhatták a szebbnél
szebb nedûket, de idén megismerkedett a Badacsony
Borrégió termésével az ausztrál nagykövet is. A bor nép-
szerûsítése érdekében közremûködõk erõfeszítéseit elis-
merve Tapolca Város önkormányzata nevében Császár
László polgármester emléklapot adott át dr. Kállay Mik-
lósnak és dr. Májer Jánosnak. KKyy

Magyar Köztársaság Elnöke dr. Májer János úrnak, a
Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Szõlészeti
és Borászati Kutatóintézet igazgatójának a szõlészet és
borászat területén végzett szakmai-, kutatási- és
közéleti teljesítményéért, kimagasló színvonalú mun-
kája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést adományozta. 

A kitüntetést a március 15. alkalmából rendezett ün-
nepélyes díjátadón Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési
Miniszter adta át, aki az indoklásban még kiemelte dr.
Májer Jánosnak, a Badacsonyi Szõlészeti és Borászati
Kutatóintézet újraszervezéséért és a kutatóhely viszon-
tagságos körülmények közötti megmaradásáért és fejlõ-
déséért végzett munkáját. Dr. Májer János igazgató la-
punknak elmondta: bízik abban, hogy hosszú évek há-
nyattatásai után a kitüntetés is segíti intézetének stabili-
tását megteremteni.

DDrr..  MMáájjeerr  JJáánnooss  sszzaakkmmaaii  éélleettúúttjjaa
1983-ban kapott okleveles kertészmérnöki diplomát a Ker-

tészeti és Élelmiszeripari Egyetem (Budapest) Termesztési
Karának Kertészeti Szakán. 1986-ban a Kertészeti Egyete-
men okleveles talajerõ-gazdálkodási szakmérnöki, 1995-ben a
Pannon Egyetemen okleveles vállalkozásszervezõi szakmérnö-
ki, illetve okleveles mérlegképes könyvelõi képesítést is szerzett.

Folytatás a 5. oldalon...
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Az 1848-as forradalom kezdetének 163. évfordulóján
rendezett városi ünnepségsorozat keretében koszorúzá-
sokkal, szentmisével, fáklyás felvonulással emlékezett
hõseire március 15-én Badacsonytomaj, ezúttal viszont
senki sem kapott a település részérõl elismerést.  

A szûk körû megemlékezés a hagyományok szerinti ko-
szorúzással kezdõdött a temetõben, ahol Csizmarik Eszter
rövid irodalmi elõadás után név szerint is felsorolta Tomaj
'48-as hõseit. Ezt követõen az önkormányzat nevében Csa-
nádi Csanád és Simonné Visi Erzsébet helyezte el a tisz-
telet virágait Csala Gergely és a Pöltenberg család sírján. 

A forradalmak és szabadságharcok a bennük megnyil-
vánult személyes hõstettekkel azt bizonyítják, hogy ne-
mes ügyek érdekében érdemes vállalni az áldozatot, -
mondta Földi István plébános, a Szent Imre Római Kato-
likus Templomban megtartott ünnepi szentmisén. Az ál-
dozatokat vállalók tiszteletével nem ellentétes gondolat,
miszerint mai világunkban nem annyira meghalnunk,
mint inkább élnünk kellene közösségi ügyeinkért. Ün-
nepeink kiváló lehetõséget kínálnak az együttgondol-
kodásra, hiszen nemzetünk új idõket él meg, de amíg vál-
lunkon vannak a múlt terhei, addig nem sikerül tovább-
lépni, s a legegyszerûbb kérdésekre sem tudunk közösen
választ adni. Ha igazán szeretjük nemzetünket, akkor él-
jünk értékgyarapító és szolgáló közösségi életet, a bátran
vállalt feladatok eredménye ne szólamokban, hanem min-
dennapi munkánkban, alkotó életünkben nyilvánuljon meg.

A korábbi évekhez képest jóval kevesebben vettek részt
a Történelmi Emlékparkba tartó fáklyás felvonuláson,
melynek élén ezúttal is a Tapolcai Honvéd Hagyomány-
õrzõ Egyesület katonái haladtak.

Március 15. a leghangsúlyosabb nemzeti ünnepünk -
mondta beszédében Hangodi László történész - a for-
radalom kezdete, amely rendkívüli változásokat hozott
népünk életében. A helyi eseményeket felidézve elmond-
ta, hogyan folyt a toborzás településünkön, hányan, hol,
milyen rendfokozatban vettek részt a harcokban, s miként
tértek haza mindahányan.

A Hõsök kopjafájánál koszorút helyeztek el Bada-
csonytomaj Város Önkormányzatának, a Badacsonyto-
maji Nyugdíjasok Egyesületének, a Kolping Család
Egyesületnek, a FIDESZ Badacsonytomaji szervezeté-
nek és a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános
Iskolának képviselõi. 

1848. március 15-én elindult egy folyamat, amely egy
szebb, élhetõbb, szabadabb Magyarországot vett céljául -
mondta az iskola aulájában tartott ünnepi beszédében
Orbán Péter képviselõ - a szabadságharc azóta is folyta-
tódik. E nap a szolidaritásról, az összefogásról, a bajtársi-
asságról és a hazaszeretetrõl szól - minden ezt sugallja
legnagyobb ünnepünkön. Legyünk méltó utódai '48
hõseinek, éljünk hasznosan és értelmesen, hûséggel a
nemzet ügye iránt - hiszen újra nehéz az élet, nehéz ma-
gyarnak maradni.

Az ünnepséget a Tatay Iskola 14 tanulójának mûsora
zárta, melyet Bolfné Tóth Melinda, Krisztin N. Lászlóné,
Rákos Eszter állított össze. KKyy

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Városi Mû-
velõdési Központ és Könyvtár köszönetét fejezi ki a március
15-i ünnepségsorozat közremûködõinek és az ünnepi mûsor-
ban szereplõ Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Isko-
la diákjainak és felkészítõ tanárainak.

A magyarok tavasza

Sándor napi Bormustra

Badacsonytomaj Város Önkormányzata nevében köszö-
netünket fejezzük ki Forintos Ervin és Orbán Péter képvi-
selõknek a Városháza épületében végzett hiánypótlási mun-
kák elvégzéséért. KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr

Köszönet
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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

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 Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Városi Közösségi Ház
Badacsonytomaj, Fõ u. 23., 
Telefon: +36-87-571-115; fax: 87-571-116;
e-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu
honlap: www.badacsonyiprogramok.hu
Nyitva tartás: Kedd - Péntek: 8.00 - 16.00, Szombat: 9.00 -
13.00, Vasárnap: Zárva, Hétfõ: Szünnap
Az intézmény nyitvatartása programfüggõ.

Egry József Emlékmúzeum nyitvatartása: május 3-tól 
október 2-ig. Elõ és utószezonban (máj. 3-tól júl. 10-ig;
aug. 23-tól okt. 2-ig) hétfõ és vasárnap kivételével 10
órától 18 óráig. Fõszezonban (július 11-tõl augusztus 21-
ig) vasárnap kivételével, naponta 10 órától 18 óráig.
Szegedy Róza Irodalmi Emlékmúzeum nyitvatartása:
Május 3-tól október 2-ig kedd, szerda, csütörtök, péntek,
szombat 10.00-tõl 18.00 óráig, Vasárnap és hétfõn zárva.
Csoportos látogatás esetén kérjük a telefonon történõ
bejelentkezést: 87/701-906.
Tájház: nyitás június 1-jén

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
Tördelõszerkesztõ: Péczer Márk

Az újság a település honlapján is olvasható!

BADACSONY
Helyi közéleti lap

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

Következõ ülés tervezett napirendje 2011. évi munkaterv
alapján (idõpont április 27. szerda 9.00 óra):
- Az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi költségvetési

tervének teljesítése
- A Pénzmaradvány felosztására javaslat
- Beszámoló a 2010. évi belsõ ellenõrzések tapasztalatairól 
- A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó

értékelése
- Az elmaradt gázellátás megvalósulása és lehetõségei
- Az Intézmények munka és balesetvédelmi vizsgálatának

tapasztalatai, értékelése
- Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett te-

vékenységrõl
- Pályázatokról tájékoztató

Képviselõ-testületi ülés

Óvodai beiratkozás

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

Köztemetõk
üzemeltetése

Badacsonytomaj Város  köztemetõinek üzemeltetése közfe-
ladat, melynek feladatait 2011 április 01-tõl teljeskörûen a
Badacsonytomaj VN KFT látja el.

Jelenleg a településen 4 temetõ, és 1 urnafal található az
alábbi elosztásban: Badacsonytomaj településrészen 3 teme-
tõ és 1 urnafal, összessen 8397 m2-en, Badacsonyörsön  1
temetõ található 4412 m2-en. A temetõkrõl kataszteri nyil-
vántartás , illetve térkép készült.

A köztemetõk üzemeltetése a Képviselõ testület által alko-
tott 44/2011.(III.03.) rendelet alapján történik.

Az üzemeltetést, fenntartást két fõ részre oszthatjuk:
- Temetõgondnoki feladatok ellátása; - Köztemetõk fenn-

tartási munkáinak ellátása;
A temetõgondoki feladatok:
- az önkormányzati temetõi rendelet mellékletében foglalt

szolgáltatások biztosítása; - sírhelygazdálkodás feladatok
ellátása; - a sírhelyek érvényességének naprakész vezetése,
nyilvántartása; - közremûködés a temetõ- és sírhely-
gazdálkodással összefüggõ létesítési, bõvítési feladatok meg-
valósításában; - ellátjuk a temetõ üzemeltetés, temetõgond-
noki alap és szakfeladatokat; - a temetõben mûködõ vál-
lalkozási tevékenységek segítése; - halottak átvétele; - állandó
halott szállítási ügyelet biztosítása; - állandó ügyelet elhuny-
tak fogadására (hûtõ térítésmentes biztosítása); - hatósági
boncolások elõkészítése; - a temetési helyek kijelölése; - a
kegyeleti jog gyakorlása; - az elhunytak átvétele, személyisé-
gi jogok biztosítása; - hozzátartozók részére a halottak
azonosításának biztosítása; - hûtõ kezelése; - temetések hát-
tértevékenységének biztosítása; - sírhelymegváltások
kezelése; - új sírhelyek kijelölése; - parcellázási munkák
elvégzése; - lakossági bejelentések, problémák kezelése; -
Országhatáron kívül elhunytak hivatalos hazaszállításának
kezelése, nemzetközi dokumentálása; - fûnyírás: 6.700 m2  ,
áprilistól - novemberig havi 1 alkalommal; - takarítás:
közlekedõ utak, Ravatalozó, Kolumbárium; - hulladék-
gyûjtõk ürítése: 8 db, 1 m3-es edények havi ürítése, kivéve
október és november hónapokban, amikor is havi 2 alkalom-
mal történik az ürítés; - temetõi kutak fenntartása: 4 db kút
karbantartása, vízdíj fizetése; - Ravatalozó takarítása, kar-
bantartása, víz-, és villamos áram díj fizetése; - téli
hóeltakarítás, síkosságmentesítése. 

A fent felsorolt temetõgondnoki feladatok közül az admi-
nisztrációval kapcsolatos ügyek intézése (sírhelymegváltás,
temetõhasználati díj befizetése, sírhelykijelölés... stb.) a VN
Kft. irodaépületében történik, valamint egyeztetett idõpont-
ban a temetõben.

Ügyfélfogadás: hétköznapokon(h-p) 08.00-14.00
Badacsonytomaj, Fõ u. 27.

Tel: 87/571-048, Mobil: 06-30/424.6148
BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVNN  KKfftt..

Változott a közterület-
használat rendje

Badacsonytomaj Város önkormányzatának képviselõ -
testülete a 2011. március 30. napján megtartott ülésén
megalkotta a közterület-használat rendjérõl és annak
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 10/2011. (III.
31.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban rendelet).
A rendelet átfogóan újra szabályozza a közterület
használatával és rendjével kapcsolatos kérdéseket. Hatálya
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának illetékességi
területen lévõ közterületekre terjed ki. 

Közterület használati engedélyt az kaphat, aki a közterü-
leten folytatni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges enge-
délyekkel rendelkezik, és azokat a kérelemhez csatolja, vala-
mint a  közterületen elhelyezni szándékolt szerkezetek szak-
szerû mûszaki terveit elkészítteti és a kérelemhez csatolja.

Nem kaphat kereskedelmi célra közterület használati
engedélyt az, akinek a kérelem benyújtását megelõzõen 5
éven belül a közterület használati engedélyét vagy bérleti
szerzõdését a használati, vagy bérleti díj nem fizetése miatt
vonták vissza, illetve mondta fel az Önkormányzat.

A rendeletben felsorolásra kerültek azon esetek is, amikor
nem adható közterület-használati engedély, többek között a
6. § (1) bekezdés m) pontja szerint: „elárusítóhelyek és
üzletek környékén áru és göngyöleg tárolására" sem. 

Az üzletek elõtti közterületekre kirakodott áruk bemu-
tatása során az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
gyakorlásához szükséges áruk tárolása valósul meg, ezért
erre a célra közterület-használati engedély nem adható. 

A helyi rendelet fent idézett paragrafusának felsorolásából
azért került külön ismertetésre a fenti kitétel, mert nagyon
sok helyen - fõleg nyáron - járdán, úttesten még a
közlekedést is akadályozzák a kihelyezett termékek. 

A Polgármesteri Hivatal munkatársai az elõbbiekben
idézett szabályok betartását a helyszínen ellenõrizni fogják
az év folyamán rendszeresen.

Akivel szemben megállapításra kerül, hogy a rendeletben
megfogalmazott kötelezettségeket megszegi, szabálysértést
követ el és 50. 000.- forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. 

A szabálysértési törvény alkalmazásával el kell kobozni azt
a dolgot, amellyel a jogellenes közterület-használat megvaló-
sult, illetve amelyre nézve a rendeletben meghatározott
szabálysértést elkövették. 

Fentiekre tekintettel, tisztelettel kérem a rendelet szabá-
lyainak betartását. Az új szabályozás teljes változatát az
önkormányzat honlapján - a www.badacsonytomaj.hu -
valamint a Polgármesteri Hivatalban lehet megtekinteni.

DDrr..  WWeelllleerr--JJaakkuuss  TTaammááss  jjeeggyyzzõõ  



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

Badacsonytomaj Város Önkormányzata képviselõ-tes-
tülete a Badacsony hegyen építendõ Kilátó támogatására
Támogatói 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 közér-
dekû 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

Támogatói jegyek

Módosuló hulladékszállítás

2011. március 16-án hatályba lépett a zenés, táncos ren-
dezvények mûködésének biztonságosabbá tételérõl szóló
23/2011. (III. 08.) számú Kormány rendelet. 

A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi, vagy rend-
szeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket az országos
településrendezési és építési követelményekrõl szóló
253/1997. (XII. 20.) Kormány rendeletben maghatározott
tömegtartózkodásra szolgáló építményben, helyiségben tar-
tanak és azokra a szabadtéri rendezvényekre, amelyeken a
résztvevõk létszáma meghaladja az 1000 fõt.  

(- Tömegtartózkodásra szolgáló építmény az: amelyben
tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, illetõleg amelyen
(pl. híd, kilátó) bármikor egyidejûleg 300 fõnél több személy
tartózkodása várható. 
- Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség: egyidejûleg 300 sze-
mélynél nagyobb befogadóképességû helyiség. ) 

Nem vonatkozik a rendelet a gyülekezési jognak megfelelõ,
a választási és egyházi rendezvényekre. Valamint nem kell
engedélyt kérni a családi és oktatási intézmények által
szervezett rendezvényekre. 

Rendezvénytartási engedély
A kormányrendelet szerint ezen túl zenés, táncos rendez-

vény csak rendezvénytartási engedéllyel tartható, amit a ren-
dezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzõje ad ki. 
Az engedélyezési eljárásban több szakhatóságnak is részt kell
vennie. A megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi
intézete, az építésügyi hatóság, a környezetvédelmi, természetvé-
delmi és vízügyi felügyelõség, a tûzvédelmi hatóság és a rendõrség. 
A kérelemhez csatolni kell: a személyes és céges adatokat, az
épület befogadóképességére vonatkozó adatokat, a rendez-
vény megnevezését, a kapcsolódó szolgáltatások körét, a zenés,
táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kez-
désének és befejezésének idõpontjáról szóló nyilatkozatot, a
biztonsági tervet, a tûzvédelmi szabályzatot, az építészeti-mû-
szaki dokumentációt két példányban és a tervezõi nyilatkozatot.  

A biztonsági terv
A biztonsági tervnek tartalmaznia kell a helyszín alapraj-

zát, befogadóképességét, és a belépés és távozás rendjét, a ki-
ürítési és menekítési tervet, a közremûködõk tevékenységének
leírását, a biztonsági személyzet létszámát, szabadtéri rendezvé-
nyek esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat elõrejelzését. 
A zenés, táncos rendezvény szervezõje felel a biztonsági terv-
ben meghatározott elõírások betartásáért és gondoskodik az
elsõsegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétérõl. 
A rendezvény szervezõje korlátozhatja a fiatalkorúak belé-
pését úgy, hogy az életkort igazoló okmány elõzetes felmu-
tatásához, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenõrizhetõsége
érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztetõ jelzéssel
ellátott belépõjegyhez (kártyához, karszalaghoz) köti. 

Ellenõrzés, felfüggesztés 
A hatóság egy éven belül legalább egyszer köteles a rend-

szeres rendezvények helyszínét ellenõrizni olyan idõben,
amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt és évente
legalább kétszer a rendezvények idõpontjában. 
Ha a rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem
felel meg, a jegyzõ az észlelt hiányosságok megszûntetéséig,
de legfeljebb kilencven napig a rendezvény tartását
megtilthatja. Az alkalmi rendezvényeket a hatóság szükség
szerint ellenõrzi. 
Ha a helyszín meghatározott befogadóképességének jelentõs
túllépése, a meghatározott számú biztonsági személyzet,
vagy engedély hiánya áll fenn, és a rendezvény folytatása
élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár, vagy a közbizton-
ságot, közrendet közvetlenül vagy súlyosan veszélyezteti -az
ellenõrzõ hatóság köteles a rendezvény folytatását a helyszí-
nen felfüggeszteni. 
A rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem a
Polgármesteri Hivatal Szervezési- és Igazgatási Osztályán
átvehetõ. 

DDrr..  WWeelllleerr--JJaakkuuss  TTaammááss  jjeeggyyzzõõ  

Tájékoztatjuk az ingatlantulajdonosokat, hogy Badacsony-
tomaj Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 8/2011.
(III.31.) önkormányzati rendeletével a szervezett köztisz-
tasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételének rendsze-
rét alapjaiban módosította, hosszas vitát követõen.

A képviselõ - testület figyelembe véve a város által vállalt
kötelezettségeket - nagytérségi hulladéklerakó rendszer -
mindenre kiterjedõ vizsgálatot követõen úgy döntött, hogy
2011. január - március hónapra a tavalyi évben befizetett
szemétdíj többlet terhére a hulladékszállítás ellenértékeként,
az önkormányzat beszámítja a lakosságnak. Azon szemé-
lyek, akik a fenti idõszakban a szemétdíjat megfizették - szá-
mukra, valamint az üdülõ tulajdonosok számára - túl-
fizetésként jóváírja a díjbeszedéssel megbízott Város-
üzemeltetõ Kft. Azon személyekre, akik a tavalyi évben és az
említett idõszak alatt szemétdíjat nem fizettek a kedvezmény
nem vonatkozik. Az új szabályozásban szereplõ szemétdíj
április hónapra vonatkozik. Április hónapban az önkor-
mányzat a Város közigazgatási területén felméri az elmúlt
idõszakban épült ingatlanok számát (portaszám felmérés),
annak érdekében, hogy mindenki, aki szemetet termel, az a
szemétdíj fizetési kötelezettség alól ne tudjon kibújni. Az el-
múlt évek során ugyanis nagyon sok új ingatlan épült, amely
ingatlanok tulajdonosai a szemetüket ugyan minden héten
kiteszik az utcára, hogy az arra járó szemetes autó elvigye a
megtermelt hulladékukat, azonban szemétdíjat nem fizetnek. 

A képviselõ - testület a felmérést követõen 2011. május 1-
tõl a szemétdíj mértékét felülvizsgálja.

Az új jogszabály alapján az ingatlantulajdonos alapvetõ
kötelezettsége, hogy a települési szilárd hulladékot az elszál-
lításra való átvételig gyûjtse, illetve tárolja. Az ingatlanán
keletkezõ települési szilárd hulladék kezelésére az Önkor-
mányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe vegye,
illetve a hulladékot a gyûjtésre a REMONDIS Tapolca Kft-
nek átadja, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse. A hul-
ladék gyûjtése során megfelelõ gondossággal járjon el annak
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egész-
ségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természe-
tes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állat-
világot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

Az ingatlantulajdonos további lényeges kötelessége, hogy
a Városüzemeltetõ Kft-nek bejelentse, ha tulajdonosváltozás
vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kö-
telezetté válik (pl. használatbavételi engedélyt kap). Ezzel
egyidejûleg az ingatlanon keletkezõ rendszeres háztartási szi-

lárd hulladék esetében köteles megjelölni az ingatlanon talál-
ható lakások és egyéb rendeltetésû egységek és az ott élõk számát. 

Az új szabályozás szerint viszont nem terheli az ingat-
lantulajdonost a közszolgáltatás kötelezõ igénybe vétele az
olyan beépítetlen vagy nem lakott ingatlan tekintetében, ahol
hulladék nem keletkezik. Nem lakott ingatlan esetében ezt
igazolni, közüzemi számlával (víz, villany stb…,) a jegyzõ
által kiállított környezettanulmánnyal, vagy más szervezet által
kiállított okirattal az ott tartózkodás tényérõl (pl. idõsek otthona)

Nem lakott ingatlan esetén a tulajdonos legalább 30 nap-
pal a szünetelés megkezdése elõtt a közszolgáltatás szünetel-
tetésének tényét köteles Badacsonytomaj VN KFT-nél rend-
szeresített nyomtatványon írásban bejelenteni,- feltüntetve a
szüneteltetés kezdetének és végének dátumát- miszerint a
lakás vagy lakóépület megszakítás nélkül legalább egy hónapig
lakatlan lesz, így nem termelõdik háztartási hulladék. A
nyomtatvány a Városüzemeltetõ Kft. ügyfélszolgálatán sze-
mélyesen, vagy a Kft. honlapjáról a www.vnu.hu-n elérhetõ. 

Lakóingatlanok, üdülõépületek és üzleti célú szálláshe-
lyek esetében lakásonként kötelezõen 120 literes gyûjtõedény
használható, melynek beszerzésérõl az ingatlan tulajdonosa
gondoskodik. 2011. április 1-tõl a város közigazgatási
területén lehetõség van 60 literes edényzet igénybe vételére is.
A kisebb edényzetet az alábbi esetekben lehet  igénybe venni:

-  egyszemélyes háztartásban élõ személy; -  vagy egy
családban élõ 70 éven felüli személyek, ingatlantulajdonosok
esetében; - vagy azon egyedülálló szobakiadással foglalkozó
személy, aki jogosult a Badacsony Kártya kiváltására.

Aki a kisebb edényméretet választja az köteles azt
megvásárolni.

Felhívjuk az olvasók figyelmét a következõ fontos
körülményre, mivel az edényzet az ingatlan tulajdonos tulaj-
donát képezi a Szolgáltató köteles úgy üríteni, hogy abban
kárt ne okozzon. Amennyiben az ürítés során a gyûjtõedény
megsérül, az okozott kárt a tulajdonos részére a Ptk.
szabályai szerint köteles megtéríteni. A keletkezett kárról a
szolgáltató képviselõje az esetlegesen keletkezett kár
bekövetkeztét követõen haladéktalanul köteles az érintett
ingatlan tulajdonost tájékoztatni (az edényzet ürítésekor
esetlegesen keletkezett sérülésnél azonnal).

A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyûjtõedény
fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdeké-
ben - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyûj-
tõedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor
és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadá-

lyozza. A kihelyezett gyûjtõedényt vagy annak tartalmát
megmozgatni vagy azzal bármely egyéb tevékenységet
végezni a Szolgáltatón kívül harmadik személy nem jogo-
sult. A kihelyezett gyûjtõedény nem akadályozhatja a jármû-
és gyalogos forgalmat, elhelyezése pedig egyébként sem
járhat baleset- vagy károkozás veszélyének elõidézésével. 

A gyûjtõedények tisztántartásáról, fertõtlenítésérõl, ren-
deltetésszerû használatáról, valamint környezetük tisztántar-
tásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. A szabály-
szerûen kihelyezett gyûjtõedények ürítése során esetlegesen ke-
letkezett szennyezõdés eltakarításáért pedig a Szolgáltató felel. 

Badacsonytomaj Város egészérõl a szolgáltató REMON-
DIS Tapolca Kft. köteles a háztartási kommunális hulladé-
kot elszállítani. Megszûnt a régi önkormányzati rendelet ál-
tal a település több részén kihelyezett 240 literes konténerek
alkalmazása. A szolgáltatást igénybe vevõk egy esetben
tagadhatják meg a díj megfizetését. Ez az eset az, ha a szol-
gáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget,
magyarul nem szállítja el a közterületre megfelelõ idõben és
módon kihelyezett szemetet. Amennyiben ilyen elõfordul,
azt azonnal jelezni kell a szolgáltató felé. Nem tagadható
meg a díj fizetése, ha a szolgáltatót a közszolgáltatás
nyújtásában az idõjárás vagy más elháríthatatlan ok akadá-
lyozta és a szolgáltató az akadály elhárítását követõen a
lehetõ legrövidebb idõn belül pótolta a mulasztását.

A gyûjtõedényt legfeljebb a szállítást megelõzõ napon, 18
órától lehet kihelyezni közterületre-kivéve a tartósan engedé-
lyezett elhelyezést- és legkésõbb a szállítás napján 22 óráig a
közterületrõl el kell távolítani. REMONDIS feliratú  zsákot
közterületre a szállítás napján reggel 5 órától lehet kihelyezni.

Hulladékgyûjtõ zsákot továbbra is Badacsonytomaj VN
KFt irodájában lehet vásárolni. A kukába nem férõ, egyszeri
ürítést meghaladó mennyiség elszállításához vásárolt zsák
ára 585 Ft/db mely tartalmazza a zsák árát, a szállítás és ár-
talmatlanítás díját. A kukát helyettesítõ zsák ára 75 Ft/db. Az
árak 2011. április 30.-ig érvényesek. A számlázás negyed-
évente történik, kivéve a második negyedévet (április, május
június). Április hónapban a szemétszállítás díja 1410 Ft
/porta. Az új szabályozás lehetõvé teszi a hulladékszállítási
díj havonta történõ fizetését. Havi gyakoriságú befizetést
banki átutalással vagy személyes befizetéssel lehet teljesíteni.

Május 1-tõl a díj változni fog, melyrõl tájékoztatást küld a köz-
vetett szolgáltatást végzõ Városüzemeltetõ Kft. az ingatlantulaj-
donosoknak, a lomtalanítás idõpontjának megjelölésével együtt.

DDrr..  WWeelllleerr--JJaakkuuss  TTaammááss  jjeeggyyzzõõ  

Zenés, táncos rendezvényekre vonatkozó szabályok



2010. szeptember közepén ismét a Balaton megkerülésével
zártuk a kerékpáros kirándulásokat. 21 fõ szakadó esõben
indult Badacsony központjából Keszthely irányába, az esõ
nem csendesedett, Fonyódra értünk amikor megállt az „égi ál-
dás”. A következõ két nap szép napsütéses volt, mindenki jól
érezte magát. A legfiatalabb sporttársunk a 12. születésnapját
ezen a túrán töltötte be, jól sikerült a 225 km-es kirándulás.

Az idei szezonnyitás április 1 - 3. között szerencsésebb volt.
Pénteken este érkeztünk a szentgotthárdi szálláshelyünkre,
ahol vidám beszélgetés közepette készültünk fel a következõ
napi 74 km-es túrára. A terep nehéz volt, nagy emelkedõk és
lankás lejtõk után ritkán volt sík terep. Nagy erõpróba volt
mindenkinek, de a felejthetetlen látvány mindenért kárpó-
tolt. Csörötnek, Gasztony, Õriszentpéter, Szalafõ, Farkasfa
településeket érintve érkeztünk vissza a szálláshelyre. Este a
háromfogásos vacsora és a borkóstoló mindenkinek jól esett,
kellemes fáradsággal dõlt mindenki az ágyba.

Másnap szintén ragyogó napos idõben indultunk Ausztria
felé. A határt átlépve, (ami csak jelképes volt) az erdõs tere-
pen, csodálatos látvány fogadott minket a szépen gondozott
és virágokkal teleültetett településeken. Jó érzés volt látni
többségében kerítés nélküli portákat, akik már a húsvéti ün-
nepekre feldíszítették a környezetüket. Neumarkt, Jenners-

dorf, Rax településen keresztül értünk vissza a 45 kilométeres
útról, amit követõen elfogyasztottuk az est-ebédet, és meg-
kaptuk szokás szerint a teljesített feladat igazolásaként az
okleveleket. A kirándulásaink egyre népszerûbbek, most 26
fõ vett részt a kerékpártúrán.

Verczné Gyöngyi most is jól vizsgázott (mint mindig) szép
útvonalat választott és profi módon szervezte meg a kirán-
dulást. Köszönjük Gyöngyi, csak így tovább.         SSaallll  CCssaabbaa

Két keréken…

Az egészségnapok keretén belül április 6-án Maurer
Tamásné Eszter néni - egészségügyi fejlesztõ - bemutatót
tartott nagycsoportosainknak a helyes szájápolásról.

A gyerekekkel pillanatok alatt kellemes légkört alakított ki.
A foglalkozás során kiderült, hogy miért és hányszor kell napon-
ta fogat mosni, mik azok az élelmiszerek, amelyek veszélyesek
lehetnek a fogainkra, és melyeket lehet „nasi”-ként fogyasztani.

A beszélgetés végén óvodásaink feladatlapot kaptak, és he-
lyesen ki is töltötték. Eszter néni ajándékkal búcsúzott a
gyerekektõl. Mindegyikük kapott egy-egy matricát, fogkefét,
fogkrémet, s hazavihettek egy könyvecskét a családnak,
melybõl kiolvashatják, hogyan tartsák egészségesen fogaikat
egy életen át. Érdekes és tanulságos volt a foglalkozás.

Köszönjük! 
DDrr..  GGeelleennccsséérr  OOttttóónnéé  ééss  aa  nnaaggyyccssooppoorrttooss  ggyyeerreekkeekk

Csoki helyett répa

A Pipitér Óvoda nagycsoportosai 10 napon keresztül úszás-
oktatáson vettek részt az ajkai Vizikék-Zöldikék Óvoda
uszodájában.

Nagy hangsúlyt fektetünk óvodánkban a gyermekek testi
fejlesztésére, ezért is tartjuk nagyon fontosnak a vízhez szok-

tatást nagycsoportosaink körében. Azon túl, hogy egyfajta
edzés is gyermekeink részére, az úszás alapjaival való ismer-
kedés során fejlõdik koordinációs mozgásuk, figyelmük,
fegyelmük, monotóniatûrésük, stb., s ezen készségek által
érettebbek, felkészültebbek lesznek az iskolai életre. Sajnos a
drága utazási költség és az úszásoktatási díj megemelkedése
miatt egyre nehezebb megszerveznünk óvodásaink számára
a tanfolyamot. Támogatóink segítsége nélkül sok család
nem, illetve csak nagyon nehezen tudta volna fedezni a költ-
ségeket. Szeretnénk a gyermekek és szüleik nevében ezúton
is köszönetet mondani azoknak, akik önzetlen felajánlá-
saikkal hozzájárultak az úszásoktatás megvalósításához.

Támogatóink: Badacsony Teaház; Badacsonytomaj Ifjú-
ságáért Alapítvány; Badacsonytomajért Alapítvány; Bau-
mann Szabolcs; BÖÉE; Dr. Szabó Krisztián; Farkasné Varga
Mónika; Istvándi Gergely; Lacus Pelso Pizzéria; Picikét a
Kicsikért Alapítvány; Szülõi Munkaközösség; Varga Mária;
Weller Andrásné.

Köszönjük a kísérõ szülõk segítségét is, mellyel nagyban
hozzájárultak a zökkenõmentes lebonyolításhoz!

KKoovvááccss  ZZssuuzzssaannnnaa  óóvvooddaappeeddaaggóógguuss

Nagycsoportosok úszásoktatása

Mi 4. osztályosok örömmel indultunk Ajkára, hogy elkezd-
jük a várva- várt úszásoktatást. Öt héten keresztül minden
kedden csobbanhattunk és próbáltuk elsajátítani Schneider
Zsolt tanár bácsi által tanítottakat.

Nagyon élveztük, hogy szinte 2 órán át lubickolhattunk az
uszoda medencéjében, és a munkának siker lett a vége: a 4.
osztály megtanult úszni. Ezt a tudást be is kellett bizonyíta-
nunk és mindenki szorgalmas karcsapásokkal szelte a
hosszakat. Természetesen velünk tartott osztályfõnökünk
Marika néni, akinek duplán szerettünk volna bizonyítani.
Szeretnénk megköszönni iskolánknak, Badacsonytomaj
Város Önkormányzatának, Badacsony Ifjúságáért Alapít-
ványnak, illetve szüleinknek, hogy az anyagi hátteret biztosí-
tották. Külön köszönjük Zsolt bácsi türelmét és Marika néni
gondoskodását. Reméljük, hogy nyáron a Balatonban meg-
mutathatjuk mit tanultunk. TTaakkááccss  PPéétteerr  44..  oosszzttáállyy

Vizes élményeink

A Tapolcán március 31-én megtartott Kistérségi Tehetség-
napon Baranyai Zoltánné igazgató lehetõséget kapott az
intézmény tehetséggondozó programjának bemutatására.

A tanulók munkáit kiállítás, míg a hulladék anyagokból
tervezett és készített ruhákat látványos divatbemutató
keretében mutatták be a diákok a résztvevõk nagy tetszésére. 

A Tehetségnapon bemutatták Szlávik Barbarát is, aki a
Képzõmûvészeti Egyetem Szakközépiskolájába nyert felvételt. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Az Újpesti Gyermek-és Ifjúsági Ház „Fától az erdõt”

címû országos képzõmûvészeti pályázatán Tóth Bettina 4.
osztályos tanuló az „alsó tagozat 3-4. osztály” kategóriában
elsõ helyezést ért el.

SzínVonal sikerek
Európai Uniós támogatással április 7-9-én rendezte meg a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium, a Magyar Tehetségsegítõ
Tanács, a Magyar Géniusz Programirodával a Budai Vár-
ban, a Budapesti Történeti Múzeumban az „Elsõ Európai
Tehetségnapot”.

Hoffmann Rózsa oktatásért felelõs államtitkár és Pálinkás
József a Magyar Tudományos Akadémia elnökének fõvéd-
nökségével zajló esemény azzal a céllal jött létre, hogy a tag-
államok figyelmét ráirányítsa a tehetséggondozás és a tehet-
séges emberek fontosságára, hogy a tehetséggondozás nem-
zetközi rendezvénysorozatának hagyományát megteremtse. 

A háromnapos rendezvény elõadói voltak többek között:
Hoffmann Rózsa oktatásért felelõs államtitkár, Csermely
Péter a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács elnöke, Johanna M.
Raffan, az ECHA titkára. A konferencia lehetõséget
teremtett az EU tagállamok tehetséggondozó gyakorlatának,
kreativitás programjainak megismerésére, a példamutató
hazai gyakorlatok bemutatására, kerekasztal beszélgetésekre,
mûvészeti produkciók meghallgatására.

A magyar képzõ- és iparmûvészeti tehetséggondozás
reprezentálására a különbözõ iskolaszintekrõl összesen hat
intézmény kapott lehetõséget. 

A Balatonfelvidéki Szín Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény szerepelhetett a legnagyobb anyaggal a várban, a
Történeti Múzeumban és a Magyar Kultúra Házában mint-
egy félszáz 60x80-as tablóval, mely az intézmény tehetség-
gondozó munkájának legméltóbb elismerését jelenti. A
Szín-Vonal Mûvészeti Iskola tanulóinak munkái vették körül
az elnöki pulpitust. 

Az intézmény tehetséggondozó gyakorlatát bemutató igé-
nyes kiadványokat (Színvonal a mûvészetoktatásban, Szín-
vonal a tehetséggondozásban - szerkesztõ: Baranyai Zoltán-
né) örömmel fogadták olyan szaktekintélyek, mint pl. Erika
Landau a tehetséggondozás szakirodalmának kidolgozója. 

BBaarraannyyaaii  ZZoollttáánnnnéé

2008-ban a Parlament 20 évre szóló, a tehetségek fo-
lyamatos, hosszú távú és biztonságos segítését biztosító
stratégiát fogadott el. A Nemzeti Tehetségprogram
rögzíti a tehetséggondozás elveit és célkitûzéseit. 2010-
tõl a Magyar Géniusz Projektet az Európai Unió struk-
turális és szociális alapja is támogatja. A projekt segíteni
kívánja a tehetséges fiatalok fejlõdését, tehetségük
hasznosulását. 

SzínVonal sikerek

Fotó: Sall 

Fotó: Kovács

Fotó: Lakatné

Szlávik Barbara bemutatása a tehetségnapon

Fotó: Baranyai

Fotó: Baranyai



A növénytermesztési és kertészeti tudományok területén
tudományos (Ph.D.) minõsítéssel rendelkezik.

Eddigi szakmai tevékenysége a szõlészettel és a borászattal
kapcsolatos. 1983-1987 között az Eger-Mátravidéki Borgaz-
dasági Kombinát Kutatási és Termelési Rendszer-központjá-
nak, illetve a Badacsonyi Állami Gazdaság Kutatóállomá-
sának tudományos segédmunkatársa.

1987-1995 között a Szent György-hegy Mezõgazdasági Szö-
vetkezet (Tapolca) szõlészeti-borászati ágazatvezetõje. 1995-
2002 között a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um badacsonyi Szõlészeti és Borászati Kutatóintézetét vezeti,
elõbb telepvezetõ tudományos munkatársként, majd igazgató-
ként. 2008-tól a Pannon Egyetem Agrár-tudományi Centrum
Szõlészeti és Borászati Kutatóintézetének (Badacsony) igazgatója.

Kutatási tevékenysége elsõsorban a szõlõ fajtaérték-kuta-
tásával, a szõlõ talajerõ-gazdálkodásával és a környezetbarát
szõlõtermesztési módszerek fejlesztésével kapcsolatos.

Eredményes szakmai tevékenységét az FVM 2001-ben Mi-
niszteri Dicsérõ Oklevéllel ismerte el. A szõlészeti kutatási
munkájáért 2005-ben Dicenty Dezsõ emlékplakettet kapott.
Badacsonytomaj Város Képviselõ Testülete 2006-ban „Bada-
csonytomaj Település-fejlesztéséért és Településrendezésért”
kitüntetésben részesítette.

Rendszeresen részt vesz az agrárképzéshez kapcsolódó Ph.D.
programokban (óraadóként, opponensként, bizottsági tag-
ként), széleskörû a publikációs tevékenysége. Publikációinak
száma megközelíti a 200-at. A Corvinus Egyetem és a Pannon
Egyetem címzetes egyetemi docense.

Aktív szakmai-közéleti tevékenységet folytat: a MAE Veszp-
rém Megyei Elnökségének tagja, az Országos Fajtaminõsítõ
Bizottság és a Szõlõfajta Használati Bizottság tagja. A Vinum
Vulcanum Borlovagrend Nagytanácsának tagja, Kancellár.
Ezen kívül tagja még a Magyar Bor Akadémiának és a Bor
Eredetvédelmi Tanácsának is.

A Badacsonyi Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet története
Az Intézet jogelõdje, a Badacsonyi Szõlészeti és Borá-

szati Kísérleti Állomás 1951-ben alakult. Az intézmény
1972-ig Kutatóállomássá fejlõdött és jelentõs sikereket ért
el a kutatás és szaktanácsadás területén. Az 1982-es átszer-
vezés, csakúgy, mint a Badacsonyi Állami Gazdasághoz
való csatolása megállította a kutatási lehetõségek fejlõ-
dését és érzékelhetõ hanyatlást hozott. Az Állami Gaz-
daság felszámolása után a pécsi Szõlészeti és Borászati
Kutató Intézet vállalta magára a kutatási tevékenység
újjászervezését. FVM döntés alapján 2002. január 1-én
megalakult az FVM badacsonyi Szõlészeti és Borászati
Kutatóintézete és megkezdte önálló mûködését. 2008.
március 15-ével az FVM miniszter Megszüntetõ okirata
nyomán az Intézet a Pannon Egyetemhez integrálódott
és a továbbiakban az Agrártudományi Centrum része-
ként folytatja mûködését. MEGHÍVÓ

A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB)
2011. április 21-én ( csütörtökön )18.00 órakor tartja
soros, rendes vezetõségi ülését Badacsonytomajon  a

Városi Közösségi Házban ( Fõ u.23  sz. )
NAPIRENDI PONTOK:

1) A hozott határozatok idõarányos teljesítése
2) A polgárõr szolgálat ellátás tapasztalatainak feldolgozása
3) Aktuális kérdések feldolgozása (OPSZ és MPSZ El-

nökségének intézkedései, tájékoztató, helyi törté-
nések és tennivalók)

4) A közrend, közbiztonság helyzete, tájékoztató a
PEB tevékenységérõl

5) A nyári vendégforgalom polgárõr feladatainak elõkészítése
Az ülés nyilvános, melyre tisztelettel hívunk és várunk 

minden érdeklõdõt.
MMóórroocczz  IIssttvváánn  eellnnöökk

Csak az alábbi véleményem kis nyomatékaként… 1965-
ben jelent meg elsõ cikkem egy egyetemi lapban, 1969 óta
pedig ezzel keresem a kenyerem, még mostanság is számos
orgánumban jelennek meg írásaim. 

Több mint negyven éve vagyok tagja (olykor ilyen-olyan
tisztségviselõjeként is) a Magyar Újságírók Országos Szövetségé-
nek. Ezen kívül érzem magamat némileg illetékesnek is, mert
másfél évtizede badacsonyörsi nyaraló tulajdonosaként és tisztes-
séges adózó polgárként figyelemmel kísérem a település éle-
tét - közéletét is. Talán nem véletlenül választottak meg a
BÖÉE egyik alelnökének. Bocs a hosszabb prológért.

A Badacsony újságunk márciusi számának elsõ oldalán
jelent meg Kalmár György szerkesztõ úr írása, amelyben
közli, hogy ezen túl mihez tartsák magukat a lapban
megszólalni kívánók. Nem akarok egyetlen mondatával sem
konkrétan vitázni, egy idõben magam is szerkesztettem
Gyõr város hatvanezer példányos újságját -, ismerem a kor-
látokat. Nem is õt kívánom bírálni.

Hogy mi és hogyan jelenik meg ebben az újságban, azt az
impresszum a második oldalon egyértelmûen meghatározza.
Tehát: „Badacsonytomaj Önkormányzat lapja”. Tovább: „Fele-
lõs szerkesztõ: Kalmár György. Felelõs kiadó: Badacsonytomaj
Város Önkormányzatnak megbízásából Kalmár György.” 

Hölgyeim, Uraim, ott az önkormányzatban! IIyen nincs,
jobb, ha tõlem tudják. Mert ha ez így lenne, akkor ezeken a ha-
sábokon az jelenik meg, amit a felelõs kiadó és felelõs szerkesz-
tõ felvállal. Vagyis az újság az „övé”. Na, ne... Álságos kíváncsiság-
gal kérdem, vajon ki állja az újság költségeit? Nem az adófizetõk? 

A polgármesternek, a képviselõknek nincs újságjuk. „Csu-
pán” bizalmuk van a választóktól. A Badacsony újság „cen-
zúrázásával”, s (jól hallom?) a Badacsony TV közvetítései-
nek tervezett megszûntetésével lehet ezt a bizalmat elveszí-
teni. Az elõzõ képviselõk pont így jártak. Állásfoglalást tettek
közzé a TETT Fórum újságból való kitiltásáról. Azután
õket tiltották ki a közéletbõl. CCssiisszzkkaa  AAnnttaall

PS. Eddig hajszálpontosan 2000 karakter volt a szövegem
terjedelme, le lehet számolni. (Ha igaz, a jövõben csak eny-
nyit fogad be a Badacsony újság „külsõ” szerzõtõl.) Ezt a
gondolatot mégis hozzáírom, már kollegalitásból is, Kalmár
úr mellett szólván. Kéretlen, vagyis meg nem rendelt írás (de
tapasztalt újságíróként hadd tegyem hozzá: a még a meg-
rendelté is) közlése (!), stilizálása (!), rövidítése (!) a minden-
kori szerkesztõ dolga - és felelõssége. Legfeljebb egyeztet az
írás készítõjével, hogy az általa megváltoztatott formában a
beküldõ vállalja-e a megjelenést. És már csak egyet. Az újság
kiadásával (tartalmi, formai változtatásával) kapcsolatos be-
jelentést nem a szerkesztõnek, hanem a város lakói megbí-
zásából a lapot mûködtetõ önkormányzatnak (polgármesternek)
illik aláírnia. Vállalva természetesen az ezzel járó felelõsséget.

Tisztelt Önkormányzat,
Tisztelt Szerkesztõ Úr!

Gondolkodom, mirõl is kellene írni, ha már a közélet tiszta-
sága mellé szegõdtünk? Mely közügyek vannak a közérdeklõ-
dés középpontjában? Hogyan oldjam meg 2000 karakterben?

Írhatnék talán arról, hogy a TETT felvette a kapcsolatot a
Balatoni Halászati Zrt. vezetésével, hogy Gyenesdiás után a
Badacsonytomajon tervezett piac egyik szegmenseként jö-
võre nálunk is halpiac létesüljön. Arról is írhatnék, hogy Ba-
dacsonyörsön április 30-án és Badacsonyban május 7-én két
„szemeteszsákos” kirándulást is szervezünk, melyeknek elsõd-
leges célja, hogy  turistaútjaink megtisztuljanak, végállomása
pedig a bográcsban rotyogó pacal... Érdeklõdõknek:  70/978-7767.

Ugyanezen a számon várjuk véleményüket, mire költené-
nek Badacsonytomaj érdekében 37 milliót,  20 milliót, 17 mil-
liót, 8,8 milliót, 6 milliót, 1 milliót, stb., amely összegek va-
lamilyen szabálytalanság, vagy felelõtlenség miatti „bün-
tetésként” lettek kiszabva.  Hogyan írhatnám le  2000 betû-
vel és írásjellel, hogy egyiknek sincs felelõse?

Írhatnék arról is, hogy anyagi okok miatt csaknem teljesen
megszûnt a képviselõtestületi ülések televíziós közvetítése és
2000 betûre korlátozták az információáramlást a Badacsony
újságban. Mi pedig nem mondunk le az átlátható önkor-
mányzatiság strasbourgi gondolatáról, így a televíziós
közvetítésekrõl sem. Sõt, szeretnénk azt tartalommal megtöl-
teni.  Megírhatnám, hogy Kalmár György szerkesztõvel együtt
keressük a lehetõséget az ünnepi misék egyenes televíziós
közvetítésére, azok költségeinek elõteremtésére. Azt is, hogy
olyan  14-18 éves fiatalokat keresünk, akik a szerkesztõ-ripor-
teri, vagy az  operatõri tevékenységhez - mint késõbbi esetleges
hivatáshoz -  ambíciót éreznek. Akik alkalmassági teszt és
rövid médiaképzés után kamerával-mikrofonnal társadalmi
tevékenységben járnák a települést, riportot készítve idõsekkel,
fiatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel, vállalkozókkal,
nyaralókkal a város életéhez hozzátartozó valamennyi téma-
körben.  Amit azután leadna a Badacsony Televízió. Írhatnék
további céljainkról is, de hogyan, 2000 karakterben?

Emlékeznek még, hogy azért adták el 1000.-Ft alatti négy-
zetméter áron a Spar telket, mert a városnak érdeke a bevá-
sárlóközpont? Ezért nem kellett kifizetni sem három évig.
Ezért nem kerültek garanciák sem a jogtörténet legegyolda-
lúbb kétoldalú szerzõdésébe. Ezért erõszakolták meg saját
korábbi testületi döntésüket, és a szerzõdésszegés után, há-
rom éven túl is haladékot adtak az Új Terv Kft-nek a vételár
kifizetésére.  Mert „ez volt a város érdeke”...  Pedig ekkor még
visszakaphatták volna a 440 millióval megterhelt telket. Ehe-
lyett gondoskodtak róla, hogy véglegesen a spekulánsok ke-
zébe jusson. Tavaly szép látványterv is megjelent a bevásár-
lóközpontról a Naplóban, „Jövõre megkezdõdhet az építke-

zés” címmel. Ehhez képest az Új Terv Kft. az építési engedély ké-
relmet 2011 március 7-én visszavonta. Fogadják gratulációmat Pol-
gármester Úr, Fõépítész úr,  elõzõ Képviselõtestület, 2000 karakterben!

Lehet persze fennhangon kommunikálni azt, hogy a Ta-
polcai Rendõrség szerint nem történt hûtlen kezelés. Azért
azt javasolnám, nyugtával dicsérjük a napot! 

Írhatnék a szemétdíj újabb 30%-os burkolt emelésérõl. Ír-
hatnék arról is, hogy több mint egy éves erõfeszítéseink ered-
ménye csupán annyi, hogy az egyedül élõ állandó lakók,  va-
lamint a 70 év feletti házaspárok választhatnak 60 literes
kukát, és hogy tavalyi egész éves plusz befizetéseink közel fe-
lét elismerik, emiatt ez évben csak kilenc hónap szemétdíjat
számláznak ki. Azt mondják, 2011-ben még jól is járhatunk!
Arról is írhatnék, hogy amíg Krisztin N. László és a Remon-
dis pozícióban lesz, ez mindig is így lesz. Hiszen más szol-
gáltató ajánlatára nem is voltak kíváncsiak, futottak egy lát-
szat-kört és elfogadták a Remondis legelsõ árjavaslatát. Azért
néhány karaktert ez is megérdemel:

2009 karácsonyán a Konzorcium Társulási Tanácsa por-
tánként 4.400 Ft beemelését kérte az éves díjba az önkor-
mányzatoktól Királyszentistván-próbaüzem kapcsán. Nos,
akkoriban megszavazták a dupláját, azaz 8.960 Ft emelést. 

Ezért fizettünk egész 2010. évben 510 Ft-ot egy kuka ürí-
téséért. A próbaüzem pedig el sem indult. Hová lett a többlet
a lakosságnak „Szemétdíj” címen számlázott befizetésébõl?
Megtaláltunk 5,5 milliót a Remondisnál. (Ennyivel lesz ol-
csóbb az idei szemétdíj) Hol a többi? Az 510 Ft-os kukadíj-
ból a Városüzemeltetõ Kiemelten Nonprofit Kft. csak 416
Ft-ot utalt át a Remondisnak. 20%-ot a számlázásért jutalék-
ként visszatartott. Ez az összeg 2009-ben 2.571.000 Ft volt,
2010-ben már 6.657.000 Ft.  Errõl persze nem nagyon nyilat-
koztak. Vizsgáljuk, hogy mi másra ment el a szemétdíj cí-
men kiszámlázott  6,6 millió?  Mert a decemberi szemétdíj
2,5 millió azóta sincs átutalva...

Most három hónapig nem kell fizetnünk. Hogyan és ki
fog visszatéríteni, vagy számlát adni azoknak, akiknek sze-
métdíja havonta kollektív banki átutalással január-február-
márciusban is érkezett a VN Kft számlájára?  Hiszen  szám-
lázásra vonatkozó szerzõdését már tavaly felmondta! Hány-
szor jeleztük  ezt is...

40% rendelkezésre állási díj, plusz a szállítás-ürítés díja
(literdíj) a Remondisnak, plusz a 60% konzorciumi „kapu-
pénz” Királyszentistvánnak, plusz 20% számlázási jutalék a
VN Kft-nek, hány bõrt lehet a tomajiakról még lehúzni?

Jelen írásom így a „megengedett” terjedelem duplájára si-
keredett. Hagyja ki bárki belõle, ami nem fontos. 
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2000 karakterben…

Fotó: Kalmár

A Nõk a Balatonért Egyesület badacsonytomaji csoportja
februárban jelmezes farsangi bált szervezett, melyrõl
Farsangi bál címen jelent meg írás a Badacsony márciusi
számában. A támogatók névsorából viszont véletlenül ki-
maradt a Badacsonyi CÉH turisztikai Egyesület, a
Baumann Szabolcs, Pizzéria, a Bocika bolt, a Németh Re-
náta Virág- és Ital Diszkont és a Tourinform Iroda. A hi-
báért elnézést kérünk.                Farkas Éva csoportvezetõ

Elnézést kérünk!

Elismerték munkájátFolytatás a 1. oldalról...



Az új kilátó létesítését az indokolta, hogy a meglévõ torony
mûszaki állapota már nem megbízható. A fa anyaga
elöregedett, az idõjárás viszontagságai megviselték már. A
tetõhéjazat deszkázatát a szél leszaggatta, a lépcsõszerkezet
tartószerkezete statikailag nem kielégítõ, balesetveszélyes. 

Az építmény magassága sem bizonyul már megfelelõnek.
A torony mellett magasodó fák az évek során annyira meg-
nõttek, hogy a kilátóból már a szemlélõ csak észa-
ki irányban nyerhet kilátást, és nem kap él-
vezhetõ körpanorámát, mint az adottságok
egyébként azt lehetõvé tennék és rálátás le-
hetne a csodálatos tanúhegyekre és Bala-
tonra. A növényzet kurtítása természetesen
szóba sem jöhetett, természetvédelmi terület
lévén, így került megtervezésre a régi 10,5 m
magas torony helyett egy új 18 m magasságig
emelkedõ kilátótorony. 

A Platinum group Kft. tervei alapján, az új
torony fsz.+ 6 szintes. Az építészeti alapkon-
cepció, melyet Kõmíves Szabolcs építész-terve-
zõ álmodott meg, egy körülölelõ, az ég felé
nyíló tömeg képzése volt. Így alkotta meg ter-
vein a forgástest formát, mely pontszerû,
elegáns, csomópontjai sematizálhatóak,
így könnyen szerelhetõk. Az ég felé illetve
a fák fölé kitekintést, és a természetbe
menekülõ vándor szabadságérzetét a
burkolati héj fölfelé fogyó, ritkuló
struktúrája adja. Minden szint egy
nagy kiterjedésû pihenõket funkcio-
nál, ahonnan folyamatosan juthatunk egy-
re följebb, följebb a fokozatosan világosodó, kitáruló tetõ-
pontra, ahol végre elénk tárul a teljes körpanoráma, a Ba-
latontól a Tanúhegyekig. Az építmény fõ tartószerkezetét a
középpontban elhelyezett acél fõárboc és a körülötte levõ
segédárbocok alkotják.

A födémek egymás fölött elhelyezkedõ szintenként egy-

ségnyit elforduló oktogonok. A födémek szerkezete egy érde-
kes membránszerû gerendarács, amelynek járófelülete áttört,
tûzi horganyzott acéllemez. Így a szintek között áttekinthe-
tõség van lefelé és fölfelé is. A zárófödém teljesen nyitott, így
adva meg a teljes nyitottságot az alap elképzeléshez. Az épít-
mény felsõ lezárása továbbá úgy lett kialakítva, hogy igény
estén továbbépíthetõ legyen.

Az anyaghasználatnál a természet-közeli anyagok
alkalmazására törekedtek a tervezõk, így a tervezett

torony szerkezetei borovi fenyõ és acél anyagúak.
A kivitelezést megnehezíti, hogy az építési te-

rületen semmiféle infrastruktúra nem áll ren-
delkezésre, vagyis sem áram sem víz és a meg-
közelíthetõség sem lehetséges közúti gépjármû-
vekkel. Ezért az alsó felvonulási terület a telepü-

lésünk határában levõ gyakorló futballpálya te-
rülete lesz. Azért esett erre a területre a választás,
mert alkalmasnak kell lennie helikopteres leszállás
lehetõségére, mivel a nagyobb építõelemeket ily
módon tervezzük a helyszínre, azaz a 437 m magas
hegytetõre juttatni. A kivitelezés a Kulturális Ö-
rökségvédelmi hivatal által kibocsátott határozata

alapján, csak a vegetációs idõn belül történhet,
tehát a zöldterületeket érintõ munkák szep-

tember 30-tól április 30-ig végezhetõek.
Az elkészült torony feljárata, a lépcsõ in-

dulása a turista utak felöl közelíthetõ meg
mintegy csalogatva a vándort, ezért a pro-
jekthez hozzátartozik ezen útvonalak
felújítása is. 

A három fõ turistaútvonal tartozik ide:
a kõkapu, a bujdosók lépcsõje és a Rózsakõtõl a Hertelendy
lépcsõn keresztül a kilátóig. 

A kõkapunál a leomladozott támfal kerül megmagasítás-
ra, illetve újabb szakasz kerül kiépítésre. Szárazon, tehát
kötõelem nélkül rakott támfal tetejére, ami az összetartást
biztosítja helyszíni betonfedkõ kerül. Az útvonal kõmente-

sítésén túl pihenõszakaszok kerülnek kialakításra.
Hertelendy lépcsõ több lépcsõfoka kilazult, hiányos ezek

pótlása illetve javítása vált szükségessé. Ezen a szakaszon
ahol a fel-le jutást kapaszkodókorlátok teszik biztonságosab-
bá, a korlátok felújítását illetve cseréjét kell elvégezni.

Bujdosók lépcsõje: itt is felújításra illetve pótlásra kerül-
nek a lépcsõfokok és a pihenõknél levõ támfalak. A meredek
részeken egyoldali kapaszkodókorlátok lesznek elhelyezve a
biztonságosabb közlekedés eléréséhez. Ahol az apró bazalt-
zúzalék bemosódik ott élére állított bazaltkövekbõl szegély
kerül kiépítésre a csúszásveszély elkerülésére. Tervezzük még
a pihenõknél levõ emléktáblák felújítását, illetve pótlását is.

Az útvonalak mentén több helyen találhatóak úgynevezett
kilátópontok, melyek kiesést akadályozó korlátai vagy már
nincsenek vagy erõsen megrongálódtak, ezek kiépítése is a
feladat részét képezi. A Badacsony felett található kõbõl
épült menedékház és kilátópontja is az évek során állagrom-
lást mutat, ezért az ott levõ védõkorlátok cseréje, illetve a
kõfal javítása is szükségessé vált. A pihenésre vágyó,
megéhezett turisták kielégítésére a kilátótoronynál és a
Ranolder keresztnél felújításra kerülnek a tûzrakóhelyek,
asztalok, padok. A pontos tájékozódáshoz az útvonalak
találkozásához, keresztezéséhez iránymutató táblák kerülnek
kihelyezésre, majd miután ezen táblák segítségével  feljutnak
a kilátótorony legfelsõ szintjére, ott egy körpanorámás tábla
elhelyezésével tájékoztatjuk a látnivalók megjelölésével a
fáradt vándort, a világ egyik legszebbnek mondott tája jelleg-
zetes látnivalóiról. Ranolder püspök írta a XIX. Században:

„Badacsony a legszebb magyar hegyek egyike. Karakteres
csonka kúp alakja a szimbolikus jelentõségével egyúttal a
Balatont is jelöli, együtt gondolunk rájuk. A tó lágy vize, a
hegy lankái a zamatos bor, a csodálatos kilátás, a tiszta leve-
gõ rabul ejti az itt élõk és az ide érkezõk szívét.” 

Reményeink szerint az új kilátótorony és a hozzá tartozó
turistaútvonalak felújítása a püspök által megfogalmazot-
takat szolgálja majd. HHoorrvváátthh  MMáárrttaa  

VVaaggyyoonnggaazzddáállkkooddáássii  ééss  ÉÉppííttéésshhaattóóssáággii  OOsszzttáállyyvveezzeettõõ

Az új Kisfaludy kilátó

„Víz!
Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged,

megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. 
Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”

(Saint-Exupéry)

A Víz Világnapját minden évben március 22-én ünnepel-
jük, melyrõl az ENSZ 47. közgyûlése 1992-ben döntött
Dublinban.  E nap jelentõsége  az, hogy világszerte felhív-
ja a figyelmet vízbázisaink fokozott védelmére, az ivóvíz
fontosságára, különleges értékére, hisz bolygónk édesvíz-
készlete nem kifogyhatatlan forrás. 

Tisztaságának megõrzése érdekében jóval nagyobb figyel-
met kell szentelnünk a környezetünk védelmére is. A víz a
Föld felszínének mintegy kétharmadát borítja, összes
tömegének döntõ része sós, így csupán 1 %-a alkalmas
fogyasztásra. Ma több mint egy milliárd szomjazó ember él
a Földön, és több mint kétmilliárdan nélkülözik a tiszta vizet
a mindennapi mosakodáshoz, fõzéshez. 

Érdekességek:
A Föld leghosszabb folyói: Nílus 6.690 km; Jangce 6.300

km; Amazonas 6.296 km; Mississippi 6212 km.
A Föld legnagyobb tavai: Kaszpi-tenger (Kazahsztán,

Irán, Oroszo) 371.000 km2; Felsõ-tó (USA, Kanada) 82.441
km2; Viktória-tó (Tanzánia, Uganda, Kenya) 69.482 km2;
Huron-tó (Kanada, USA) 59594 km2; A Balaton Közép- és
Nyugat-Európa legnagyobb tava, felülete közepes vízállás
esetén 595 km2. A legkisebb óceán a Jeges-tenger: 13.100.000
km, a világtenger 4 százaléka.

A legnagyobb és legmélyebb óceán: Csendes-óceán:
179.679.000 km, a világtenger 50 százaléka. Max. mélysége:
10.924 m, átlagos mélysége: 4.028 m

A Föld legnagyobb tengere: Filippínó-tenger (Ázsia, Óce-
ánia), amely 5.726.000 km, és 10.830 méter a max. mélysége.

A Föld legtisztább tengervize: Weddell-tenger (Antark-
tisz), 80 méter mélységben olyan tisztaságú vizet találtak,
amely megközelíti a desztillált víz tisztaságát. 

Hazánk ásványi és gyógyvizekben Európa egyik leggaz-
dagabb országa. Több mint 500 ásványi és gyógyvízforrást
tartanak nyilván. Budapest a világ egyetlen nagyvárosa, ahol
több mint 130 termálforrás és kút van.

Sokat köszönhetünk a víznek, hiszen nélküle nem lenne
élet bolygónkon. Ezért fontos védeni  vizeinket és takaré-
koskodni vele. Mindenki tehet érte! Ha csak egy kicsit is job-
ban odafigyelünk, arra, hogy hogyan használjuk naponta a
vizet, máris közelebb kerülünk a megoldáshoz. A sok-sok
csepp takarékosság eredménye tengernyi tiszta víz lehet!
Sok vegyszer van, amely a csatornába kerülve veszélyezteti a
vizeket. Az olyan anyagok, mint a körömlakklemosó, a ben-
zin, a motorolaj, a hígító vagy a rovarirtó szerek nem kerül-
hetnek a lefolyóba. A szennyvíztisztítók nem azért vannak,
hogy ezeket kiszûrjék. Az esõvízzel így is sok olyan vegyi
anyag kerül az utcáról, a kertekbõl és a mezõrõl a folyókba és
a tavakba, melyek szennyezik a vizet. 

Mit tehetünk a vízminõség védelmében:
- Ne szemeteljünk az utcán, az erdõben, ne dobjunk hul-

ladékot az utcai csatornalefolyókba. A szemét a kukába való,
sõt a legjobb az, ha oda is válogatva kerül: külön üveg, papír, stb.

- Környezetkímélõ mosó- és mosogatószereket
használjunk!

- Csak a feltétlenül szükséges mennyiséget használjuk a
vízlágyító-, öblítõ-, mosószerekbõl, szappanból és egyéb
kozmetikai termékekbõl!

- Ne dobjunk lefolyóba, WC-be sûrû zsiradékot, étel-
maradékot, kávézaccot, maró vegyszert, erõs fertõtlenítõt,
használt olajat! (Egy liter olaj 1 millió liter tiszta vizet képes
fogyasztásra alkalmatlanná tenni.)

- A mûtrágya, a növényvédõ szer használata csökkenti az
ivóvíztartalékot.

- Ügyeljünk arra, hogy milyen vegyszereket használunk,
és miként szabadulunk meg tõlük.

Vízhasználat okosan:
- Ha csöpög a csap mihamarabb javítsuk meg. Még egy las-

san csöpögõ csap is 40-120 liter vizet pazarolhat el naponta.
- Zárjuk el a vizet, miközben fogat mosunk! A zuhanyo-

zás is kevesebb vizet igényel. 
- Szereljünk fel alacsony áteresztésû zuhanyrózsákat, így

még több vizet takaríthatunk meg. A hagyományos rózsa
körülbelül 37 liter vizet enged át percenként. Az alacsony
áteresztésû zuhanyrózsák azonban csupán 10-15 litert. 

- Amikor csak tehetjük, hideg vizet használjunk! A víz

felmelegítéséhez több energia szükséges. Állítsuk alacsony
fokozatra a vízmelegítõt! 

- Olyankor öntözzük a pázsitot, amikor kevésbé valószí-
nû, hogy a víz elpárolog: reggel 8 óra elõtt, este 8 után,
hûvösebb napokon.

- Sok mosógép közel 150 liter vizet használ el egy mo-
sáshoz. Ezért csak úgy érdemes elindítani a mosógépet, ha
telepakoljuk.

- Ne mosogassunk folyóvízzel!
Szakértõk szerint a felhasznált édesvíz háromnegyedét a

mezõgazdaság és állattenyésztés, egyhetedét pedig az ipar
fogyasztja el. Emberi használatra mindössze az édesvízkész-
let tizede marad, s még azzal is igen pazarlóan bánunk. A
világ minden kincsénél értékesebbé válik, ha hirtelen a szük-
ségesnél kevesebb jut belõle. 

Pedig a víz legalább olyon fontos, mint a levegõ, még ha
tovább ki is lehet bírni nélküle. A víz az élet egyik lényegi
összetevõje. Minden életmûködéshez vízre is szükség van,
ez alól nincsen kivétel. Nélküle a növények kiszáradnak, a
magok nem hajtanak, nem lenne állati, emberi élet sem. 

Ma még természetes, hogy ha megnyitjuk a csapot, akkor
folyik belõle a víz, azonban mindannyiunk feladata a hosszú
távú és tudatos gondolkodás és cselekvés, hogy ez az utó-
daink számára is természetes maradhasson.

NNAABBEE  bbaaddaaccssoonnyyttoommaajjii  ccssooppoorrttjjaa

A víz világnapja (március 22.)

Fotó: Klenovszki 



Iskolánk sportköre már évek óta sikeresen pályázik a
Wesselényi Miklós Közalapítvány által kiírt programokra.
Az idei tanévben 170.000 Ft támogatásban részesültünk. A
kapott támogatást a leány szivacs- és kézilabda csapatunk
utaztatására, tárgyi feltételeink bõvítésére eredményeink
méltó jutalmazására használjuk fel. 

A programban vállalt feladatainkat igyekeztünk maxi-
málisan teljesíteni. Részt vettünk a megyei Adidas szivacs- és
leány- kézilabda tornákon, ahol az U8-U9-es korcsoportban
középmezõnyben, a IV. kcs. leányok pedig a III. helyen
végeztek. Hasonló volt az eredmény a Kistérségi kézilabda-
tornán, amit iskolánk sportköre szervezett immár 4. alka-
lommal. Tapolca Város és Körzetének Diákolimpiai
versenyein a IV. kcs. leányok a középmezõnyben, a III. kcs.
leányok az I. helyen végeztek, így mi képviselhetjük tér-
ségünket a megyei tornán. 

Szeretnék itt köszönetet mondani kézilabdás leányaink
nevében Berecz Nikolett volt tanítványunknak, aki szakmai

tudása mellett nagy lelkesedéssel foglalkozik péntekenként
felsõs tanulóinkkal. 

A Badacsonytomajért Közalapítványhoz benyújtott kérel-
münkre 30.000 Ft támogatást kaptunk, amit sportmezekre és
labdákra költöttünk. A Tapolca és Környéke Kistérség Több-
célú Társulása a kistérségi kézilabda- torna jutalmazásához
biztosította a serlegeket és az érmeket. A szivacskézilabdások
folyamatos és eredményes munkáját 15 szivacskézilabdával
jutalmazta Firnicz József, a Kézilabda Utánpótlás elnöke. A
pályázati támogatásoknál a szakmai munka és versenyez-
tetés mellett a nagyon szigorú adminisztratív elszámolás is
feltétel. Szeretném megköszönni az önkormányzat dolgozó-
jának, Biró Imrénének segítõ munkáját. A Tatay-s kézilabdás
múltunk megyei szinten is dicséretes, ezt megerõsítették a
III. korcsoportos lányok a szombati megyei tornán, ahol a 4.
helyen végeztek. LLaakkaattnnéé  MMóóggoorr  KKaattaalliinn  IISSKK  eellnnöökk

Sportpályázati sikerek

A kompetencia alapú oktatás keretein belül az „Egészséges
életmódra nevelõ programok” c. innováció megvalósítása-
ként, a Nõk a Balatonért Egyesület meghívására, óvodánk
vendége volt dr. Jánossik Zsuzsanna a Környezetvédõ Taná-
rok Egyesületének tagjaként. 

Elõadásának fõ témája a már elfeledett, de évszázadokig jól
bevált praktikákról szólt, amelyekkel, mint háziasszonyok, kímél-
hetjük a környezetünket, ugyanakkor kevesebb mérget jut-
tatunk a családtagjaink ételeibe (pl. a mosogatás által), vagy a
bõrünkre az egyes kozmetikumok természetes anyaggal való kivál-
tásával, vagy természetes anyagok mosószerként való használatával.

Nem utolsó sorban a Tanárnõ kitért a „Fékezzük a klí-
maváltozást - Környezeti Tanácsadó Irodák Fejlesztése”
(KEOP- 6.1.0 /B/09-2010-0093) pályázatban kiemelt fela-
datként megjelölt legnagyobb kincsünk , az ivóvíz védelmére
is . Ez a téma szorosan kapcsolódik az elõzõhöz, a kettõ
egymástól nem választható el, de a fontosságára, és aktua-
litására való tekintettel, külön fejezetként foglalkoztunk vele.
Végsõ tanulságként megállapítva, hogy nagyon nagy a
felelõsségünk a jövõt illetõen és sokat tehetünk, mind csalá-
danyákként, mint pedagógusként azért, hogy gyermekeink
számára is maradjon mindazon kincsbõl, ami számunkra
még rendelkezésünkre áll. FFaarrkkaass  ÉÉvvaa

Egészséges életmód

Március 29-én  kedves vendég jött a Tatay Sándor Általános
Iskolába. Dr. Nagy Lajos ornitológus, aki a Balaton
környékén élõ, az ide látogató , az átvonuló és az itt telelõ
madarakról tartott  elõadást.

A fõleg alsó tagozatos gyerekek meglepõdve hallgatták,
hogy évente több tízezer madár látogatja meg a tavat. A ma-
darak többségét felismerték, de életükrõl, szokásaikról sok újat
hallhattak. Így tudták meg például, hogy nem minden bukó
madár „bukó”; hogyan vadásznak télen a réti sasok; a káróka-
tonák nem költenek a Balaton partján stb. Meghallgathatták
az itt élõ madarak hangját, kisfilmeken viselkedésüket láthatták.

Az elõadásnak sajnos az iskolabuszra való indulás vetett
véget, máskülönben még sokáig hallgattuk volna az érdekes
elõadást. BBoollff  SSeebbeessttyyéénn  LLáásszzllóó  33..  oosszzttáállyyooss  ttaannuullóó

Madarak a Balatonon
A Kistérségi Tehetségnapot Tapolcán rendezték. 
Tatay- iskolánkat hárman képviselték!
Köztük volt Berecz Niki, Péntek Robi és én, Takács Péter.
Tehetségünket rövid szöveggel, diával láthatták, vagy kisfilmmel.
Bemutattuk zenés filmünkben, hogy mit jelent számunkra a sport.
Azon belül a karate és a klubbunk megismertetése volt. 
Rövid klippünket izgatottan rakta össze, 
Majd utána az egészet Nagy Leopold meg is szerkesztette. 
Utolsó elõttiként álltunk ki a színpadra, 
S Niki után Robi kis köszöntõvel folytatta. 
Indulhatott hát a kisfilm vetítése,
Ám majdnem megtréfált bennünket a technika ördöge.
Lakat Kati néni ezt nem hagyhatta,
S rögtön a hiba keresését firtatta.
Nagy kõ esett le a szívünkrõl,
Mikor az ismerõs dal felcsendült.
Büszkén mutattuk be amit eddig elértünk,
Iskolánkat képviselve álltunk ott elõttük.
Külön köszönet a minket kísérõ tanárainknak,
Tündi néni, Marika néni és Kati néniék  gondoskodásának.
Utolsóként ha megengedik de amilyen nagy örömmel csak lehet,
Poldi neked, és edzõnknek, Dávid Józsefnek most mondunk
köszönetet.
Ha kíváncsi vagy az öt perces klippünkre,
Elindul a Youtube-on a Seibukai címre klikkelve!
Reméljük, hogy a további sikerekhez adott nekünk ez nagy erõt,
Így képviselve Badacsonytomajt és az elõttünk álló jövõt!

TTaakkááccss  PPéétteerr  44..  oosszzttáállyy

Kistérségi tehetségnap

Március 22-én a Kékkúti Ásványvíz Zrt. meghívására csak-
nem 40 alsó tagozatos gyermekkel vettünk részt a víz világ-
napja alkalmából megrendezett eseményen, a nemzetközi
WET programban. Ez tulajdonképpen olyan oktatási prog-
ram, melyek során a résztvevõk játékos formában ismerked-
nek meg a víz fontosságával és melytõl azt reméljük, hogy a
jelen levõ gyerekek tudatosabb vízhasználók lesznek. 

A megjelenteket dr. Szabó Balázs köszöntötte. A rendez-
vényre meghívott vendégek között országunk néhány híres,
vizes sportot ûzõ képviselõje is jelen volt, többek között Tóth
Márton és Mike Róbert világbajnoki bronzérmes kaja-
kozóink is, akiknek kérdéseket tehettek fel a majdnem 200
jelenlevõ tanuló legbátrabbjai.

A játékos vetélkedõk, feladatok között megnézhettük a pa-
lackozó üzem munkáját, tájékoztatást kaptunk a PET
palackok ,,útjáról” és újrahasznosításáról. 

A vetélkedõk során bepillanthattunk a Föld vízkészletébe,
megértettük, hogy milyen korlátozott mennyiségben áll boly-
gónk lakosságának rendelkezésére a fogyasztható, jó minõsé-
gû ivóvíz, mennyire kell a fennálló készleteket óvni és tisztí-
tani. Boldogan vettük tudomásul, hogy egyes afrikai orszá-
gokkal ellentétben mi milyen szerencsés helyzetben va-
gyunk, hiszen hazánkban egyelõre nem kell vízhiánytól tartani. 

Tanulóink saját testük víztartalmát is kiszámíthatták, mé-
rõedénnyel közösen kimérhették, testtérképen jelölhették.
Végül összegyûjtötték vízzel kapcsolatos gondolataikat és
üzenetet fogalmaztak meg a jövõ gyermekeinek, melyben fi-
gyelmeztettek az éltetõ elem takarékos használatára, védelmére.

BBoollffnnéé  TTóótthh  MMeelliinnddaa  

Kékkúti látogatás
a víz világnapján

2011. március 19-én jótékonysági rendezvényt tartottunk a
Mûvelõdési Házban. Sokan, sokféleképpen segítettek, hogy
minnél nagyvonalúbban támogathassuk óvodás gyer-
mekeinket. A befolyt összeg 141.700 Ft.

Köszönjük Krisztin N. László polgármesternek és Fodor
József Mûvelõdési Ház igazgatónak, hogy a rendezvény
helyszínét kedvezõ feltételekkel biztosították, dr. Scheller
Györgynek a védnökséget, Vastag Bélának az ingyenes
zeneszolgáltatást, hang- és fénytechnikát, valamint Vastag
Tibornak a helyszn védelmének biztosítását.

További támogatóink: Ali Éva, Altner Rita, Badacsony
Kávéház-Teaház, Balatoni hajózási Zrt., Baumann
Szabolcs, Bodó Andrea, Bolla József, Budai Tibor, Csík
Roland, Elsõ Magyar Borház, Farkasné Varga Mónika,

Gyécsek Norbert, Gyógyító Kezek Szalon, Gyógyszertár,
Hús és Hentesáru, Igaz Veronika, Istvándy és Társa Kft.,
Margittai Elemér, Menü Bt., Mohos Judit, Muskátli
Vendégkõ, Németh Renáta, Öreg-Halász Horgászbolt,
Patyolat, Pékség, Raposa Tiborné, Sall Csaba, Sipos Borház,
Sörpatika, Szabó Családi Pincészet, Szabó Szilárd, Varázs
Divatáru, Varga Pincészet, Vella Zsolt, Vendégváró Büfé,
Vianni, Weller Borház, Zsemberi Zsuzsanna.

Köszönet a szervezõknek a lelkes és kitartó munkáért.
Altner Ágnes, Csík-Vastag Tímea, Csík Zoltán, dr.
Rothstädter Ágnes, Farkas Flávia, Hidvéginé Mejlinger
Anita, Kissné Takács Krisztina, Kiss Róbert, Orbán
Gabriella, Ódor Lajos, Raposa Péter Pál, Raposa Izer Kitti,
Scheller Judit. RRaappoossaa  IIzzeerr  KKiittttii

Gyermekeinkért tettük
TISZTELT 

SZÁLLÁSTULAJDONOS!
Amennyiben a 

WWW.BADACSONY.HU 
oldalon szeretne megjelenni 

hirdetésével, az alábbi elérhetõségek 
valamelyikén érdeklõdjön!

E-mail: info@badacsony.hu
Tel: 06-88/420-390

Fotó: Bolfné

Fotó: Lakatné

Fotó: Lakatné

Fotó: Lakatné



II. János Pál pápa boldoggá avatása
Az Isteni Irgalmasság vasárnapján, május 1-én lesz Rómá-
ban II. János Pál pápa boldoggá avatása. 

Szeretnénk belekapcsolódni az ünneplésbe egyházközsé-
günkben is. 
- Április 30-án szombaton az esti szentmise után közös vir-

rasztás lesz templomunkban. 
- Május 1-én vasárnap pedig délután 3 órakor a Badacsony-

hegyen található II. János Pál emlékhelyen emlékezünk rá. 
Itt mondjuk el az elsõ májusi litániát is.

MMiinnddeennkkiitt  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nagyhét szertartásrendje 
2011. Húsvét Badacsonytomaj

Nagycsütörtök 18 óra Ünnepi szentmise és virrasztás
Nagypéntek 15 óra Keresztút

18 óra Nagypénteki liturgia
Nagyszombat 20 óra Feltámadási liturgia

22 óra Feltámadási körmenet
Húsvétvasárnap 8 óra Ételmegáldás

10 óra Ünnepi szentmise
Húsvéthétfõ 10 óra Ünnepi szentmise

KKeeggyyeelleemmtteelljjeess  hhúússvvééttii  üünnnneeppeekkeett  kkiivváánnookk!!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Végre van saját honlapja a badacsonytomaji Szent Imre 
plébániának, mindenkinek szeretettel ajánlom! 

Jelenleg még feltöltés alatt!
www.badacsonytomaj.plebania.hu

IIssttvváánn  aattyyaa

A Balatonon a második világháború elõtti utolsó nagy ki-
kötõépítések 1938-ban kezdõdtek és 1941 õszén fejezõdtek
be. Ebben az idõben épült fel a tó két legforgalmasabb ki-
kötõje, a balatonfüredi és a badacsonyi. Az elõbbi 1938 és
1941 között. Az utóbbi pedig 1940-41-ben. Érdekes, hogy a
füredi és a badacsonyi kikötõk 1940-tõl párhuzamosan
készültek, elsõsorban a gépek jobb kihasználása és a há-
ború szorítása miatt.

Az elsõ badacsonyi kikötõt 1846-ban létesítették, amikor a
Kisfaludy gõzhajót is vízre bocsátották. A hajózás megin-
dulása (1847) ugyanis szükségessé tette, hogy a Balatonon
„beszállók” és „kiszállók”, vagyis hajókikötõk épüljenek. A
zalai parton a kezdetleges cölöpépítményeket - ilyen volt a
badacsonyi is - az alacsonyabb vízállású somogyi parton
pedig a tóba nyúló, a kõhányásokhoz csatlakozó, cölöpökre
fektetett, fából ácsolt hidakat építettek. Az akkoriban
elkészült 10 balatoni kikötõt azonban szinte minden évben
tönkretették a jégzajlások és a viharos szelek.

Tartós, kõbõl és betonból épült kikötõk létesítése csak
azután kezdõdött meg, miután a magyar állam vette kezébe
a balatoni hajózás fejlesztésének ügyét. 1906-ban Siófokon
megalakították a Balatoni Kikötõk Felügyelõségét, s ezzel
kezdetét vette az új, korszerû kikötõk építése is, amelyekbõl
az elsõ világháború kitöréséig csaknem minden évben el-
készült egy. A háború alatt szüneteltek a munkálatok és csak
1927-ben indultak meg újból.

Érdekes, hogy a Balaton legforgalmasabb kikötõi közé tar-
tozó badacsonyit utoljára hagyták. A szomszédos hajóál-
lomások közül a révfülöpit 1911-ben, a fonyódit 1908 és 1912
között, a szigligetit pedig 1938-ban építették.

A badacsonyi kikötõ építésének elõzményei.

1940 májusában kezdõdtek, amikor a magyar királyi föld-
mûvelésügyi miniszter leiratban értesítette Zala Vármegye
Közgyûlését, hogy hajlandó a badacsonyi kikötõt 170.000
pengõ költséggel megépíteni azzal a feltétellel, hogy a vár-
megye az elõirányzott költség 40 százalékát a munkálatok
elkezdése elõtt hozzájárulásképpen megfizeti. A költségbe
beszámítható volt a Badacsonyi Bazaltbánya Rt. által fölaján-
lott 10.000 köbméter kõ ára is.

A vármegye költségvetésében azonban erre a célra nem
volt pénz, ezért a Balatoni Intézõ Bizottság azt javasolta az
alispánnak, hogy a keszthelyi vízvezeték és csatornázás
létesítése céljából három Balaton-menti megye - Zala,
Somogy és Veszprém - által a Balatoni Intézõ Bizottság
pénztárába befizetett 60.000 pengõbõl a szükséges 42.000
pengõt használják fel. Keszthely városa errõl - természetesen
- hallani sem akart.

Ezek után az alispán azt javasolta a vármegye közgyû-
lésének, hogy miután a badacsonyi kikötõ megépítése és álla-
mi kezelésbe vétele a vármegyének elsõrangú érdeke,
határozzák el, hogy a szükséges összeget a gyámpénztári tar-
talékalapból - a kamatok megtérítése mellett - kölcsönveszik
és a visszafizetendõ összeg részleteirõl az 1941-45 évi költ-
ségvetésben gondoskodnak.

A badacsonyi hajóállomás megépítésére pedig tényleg nagy
szükség volt, mert az egyre gyorsabban fejlõdõ idegenforgalom
ezt meg is követelte. De érdeke volt Zala megyének is, mivel a
kikötõ megépítésével és állami kezelésbe vételével mintegy
1.000-1.500 pengõ javítási költségtõl mentesül évente.

Mentesül továbbá a kikötõ elhanyagolt állapota miatt
gyakori balesetek után járó kártérítés fizetése alól is.

1940-ben tehát a magyar állam vette a kezébe a badacsonyi
hajóállomás építésének ügyét és 1941 tavaszán, nem egészen
kész, de üzemképes állapotban átadta rendeltetésének, még
éppen jókor ahhoz, hogy a háború ezt megakadályozhatta
volna. A kisebb építkezések pedig folytatódtak egészen 1944-
ig, sõt a kikötõ pavilonja - a jegypénztárral és a váróval - csak
1949-ben készült el. A környék rendezése, szépítése még
annál is késõbb.

Summa-summarum: Badacsony elsõ kõbõl és betonból
épült hajókikötõje - 70 évvel ezelõtt - 1941-ben fogadott és
indított elõször hajókat, illetve utasokat.

A mellékelt képen a Balaton legnagyobb hajója, a 600
személyes Beloianisz (ma Kék Balaton) látható a badacsonyi
kikötõben 1953 nyarán. 

(A fotó Ritecz László gyûjteményébõl való)

Jézus az Olajfák hegyén volt, a Getszemáni kertben. Elérke-
zett a várva-várt óra, egész életének kulcspillanata. Földre
borult, és bensõséges bizalommal atyjának nevezve Istent,
hozzá fohászkodott, hogy ne kelljen „kiinnia a kelyhet” ,
vagyis szenvednie és meghalnia. Azt kérte, hogy múljon el
ez az óra, aztán mégis teljesen az Õ akaratára hagyatkozott.

Jézus tudta, hogy szenvedése nem a véletlen mûve, és nem
egyszerûen emberi döntések következménye, hanem Isten
terve. Az emberek ítélik el és utasítják õt vissza, de a „ke-
hely” Isten kezébõl származik. Jézus azt tanítja, hogy az
Atyának mindnyájunkról van egy szeretetterve, hogy szemé-
lyes szeretettel szeret, és ha hiszünk a szeretetében, és vála-
szolunk rá - ez ugyanis a feltétel -, akkor Õ mindent a
javunkra fordít. Jézus életében semmi nem történt véletlenül,
még a szenvedés, még a halál sem. Ezt követte a feltámadása,
amit ebben a hónapban ünneplünk. A feltámadt Jézus
példájának kell fénylenie a mi életünkben is. Mindent, ami
bekövetkezik, ami történik, vagy ami körülvesz bennünket,
ami fájdalommal tölt el, úgy kell látnunk, mint a szeretõ Isten
akaratát, vagy mint amit Õ megenged, mert azzal is szeret
bennünket. Így minden értelmet nyer. Felfedezzük, hogy
minden végtelenül hasznos: az is, ami érthetetlennek, ami
képtelenségnek tûnik az adott pillanatban, sõt az is, ami olyan
halálos aggodalommal tölt el, mint amit Jézus élt át. 

Az Õ akarata az, hogy éljünk, hogy örömmel adjunk hálát
neki az élet ajándékaiért. Nem úgy van, mint ahogy sokszor
mi gondoljuk: nem rendelkezés, hogy bele kelljen törõd-
nünk, bármennyire fájdalmas is, és nem életünk monoton
cselekedeteinek elszórt ismétlõdése. Isten akarata az a hang,
amely folyton megszólít és hív; az a mód, ahogyan Isten kife-
jezi szeretetét, hogy nekünk adja az Élet teljességét.
Leginkább a Naphoz lehet hasonlítani: sugarai az Õ akara-
ta, velük szól mindnyájunkhoz. Mindenki a saját sugarán
halad, amely különbözik a mellette lévõ sugártól, de minde-
gyik a Nap sugara, Isten akarata. Mindannyian egyetlen
akaratot teszünk, Istenét, de ez mindenki számára külön-
bözõ. Azután a sugarak minél közelebb kerülnek a Naphoz,

annál közelebb kerülnek egymáshoz. Minél közelebb jutunk
Istenhez azzal, hogy egyre tökéletesebben tesszük isteni
akaratát, annál közelebb jutunk egymáshoz is, amíg végül
mindnyájan egy leszünk. Ha így élünk, akkor életünkben
minden megváltozhat. Ahelyett, hogy csak azok felé fordul-
nánk szeretettel, akik rokonszenvesek, képesek leszünk
odalépni mindenkihez, akit Isten akarata mellénk állít.
Ahelyett, hogy a számunkra kedves dolgokat keresnénk,
tudni fogjuk azt választani, amit Isten sugall nekünk. Ha
megpróbálunk ráfeszülni az isteni akaratra, ami az adott pil-
lanatra vonatkozik („amit te akarsz”), el tudunk majd min-
dentõl szakadni, még önmagunktól is („ne az legyen, amit
én akarok”). Így teszünk majd, annak ellenére, hogy nem az
elszakadást keressük, hanem egyedül Istent; örömünk pedig
teljes lesz. Elég, ha belemerülünk az adott pillanatba, és tel-
jesítjük az Õ akaratát a jelenben ezt ismételgetve:

Az elmúlt pillanat nem létezik már, az eljövendõ nincs a
birtokunkban még. Olyan ez, mint amikor vonaton
utazunk: hogy célba érjünk, nem járkálunk fel és alá, hanem
nyugodtan ülünk a saját helyünkön. Ugyanígy kell a jelen
pillanatba helyezkednünk: az idõ vonata halad magától.
Istent csak a nekünk megadatott jelenben tudjuk szeretni, és
úgy, hogy kimondjuk az erõs, a teljes, a cselekvõ igen szót az
Õ akaratára. Szeressük hát a mosolyt, amelyet adnunk kell,
a munkát, amelyet el kell végeznünk, az autót, amelyet
vezetünk, az ételt, amelyet el kell készítenünk, a tevé-
kenységet, amelyet szervezünk, azt az embert, aki szenved
mellettünk! Ha Jézussal fel tudjuk fedezni bennük Isten
akaratát, a szeretetét irántunk. Sõt így imádkozhatunk:
„Uram, add meg nekem, hogy semmitõl se féljek, mert min-
daz, ami történik, nem más, mint a Te akaratod! Uram, add
meg, hogy ne vágyjak semmire, mert nincs kívánatosabb,
mint a Te akaratod! Mi számít az életben?A Te akaratod.
Add, hogy semmi ne csüggesszen el, mert minden mögött ott
van a Te akaratod! Add, hogy semmivel ne dicsekedjek, mert
minden a te akaratod szerint van!”                     

IIssttvváánn  aattyyaa

Katolikus üüzenet: „„NNee  aazz  lleeggyyeenn,,  aammiitt  éénn  aakkaarrookk,,  hhaanneemm  aammiitt  ttee!!””  ((MMkk  1144,,3366))

Szépirodalom:
Batsányi János összes költeménye, 1763-1845; Bradford,
Barbara Taylor: Szabályszegõk; Child, Lee: Megérte
meghalni; Clarke, Arthur C.: A Mars titka; Eötvös József:
Magyarország 1514-ben; Ford, Michael Curtis: Attila kard-
ja; György Péter: Apám helyett; Hart, John: Elveszett
remény; Hegedüs Géza: Az írnok és a fáraó; Herbert,
Frank: Tengeri sárkány; Kenneth, Claire: Randevú
Rómában; Logue, Mark: A király beszéde; Mikszáth
Kálmán: Pernye; Nagy Károly: A sárga pokol; A vigyorgó
légionista; Smelka Sándor: Istenem, mi ez a lárma?; Wass
Albert: Magyar örökségünk; Valaki tévedett; Wilde, Oscar:
Dorian Gray arcképe

Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Balázs Ágnes: Lufi és a boszorkányfarsang; Brezina,
Thomas: Nini, egy bébiboszi!; Cooper, James Fenimore:
A vörös kalóz;  Kästner, Erich: Emil és a detektívek;
Thury Zsuzsa: Apollónia kisasszony vendégei

Ismeretterjesztõ irodalom:
Müller Péter: Titkos tanítások; Popper Péter: Felnõttnek
lenni…; Pivárcsi István: Ilyenek a tanárok?; Móser Zoltán:
Névviseletek 7.; Schmidt Egon: Állati érdekességek; Gahm,
Bernhadr: Hurka, kolbász, szalámi és más finomságok házi
készítése; Benécs József: Mielõtt passzív ház építésébe
kezd!;  Kiss Gy. Csaba: Hol vagy, hazám?; Fényes Elek:
Magyarország leírása; Grandpierre Emil: Ó, kedves
Kolozsvár!; Farkas jenõ: Drakula és a vámpírok; Hegedüs
Géza: Tudniillik tudni illik

SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn  kköönnyyvvttáárrooss

Hálás szívvel mondok köszönetet Mindazoknak, akik
Férjemet utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot
helyeztek és gyászomban õszinte részvéttel osztoztak. 

IIhháásszz  JJóózzsseeffnnéé
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Köszönet István atyának és mindenkinek, akik szeretett
férjemet Horváth Zoltánt utolsó  útjára elkísérték. Köszönet
minden kézfogásért, részvétért, az adományokért, amit a
Szent Anna kápolna fenntartására kaptunk. Badacsonyból
37.500 Ft-ot, Svájcból 188.300 Ft-ot. A fenti összegeket a
kápolna számlájára befizettük. 

HHáállááss  sszzíívvvveell::  aa  ggyyáásszzoollóó  HHoorrvváátthh  ccssaalláádd

Köszönetnyilvánítás

Könyvajánló

Kalmár LLászló: 70 éves a badacsonyi kikötõ

Gyászhírek:
Libinyi Lászlóné sz. Kormos Rozália 
(született 1925-ben) elhunyt március 3-án

Ihász József
(született 1936-ban) elhunyt március 25-én

Nyugodjanak békében!

Vallási krónika



A Nõk a Balatonért Egyesület helyi szervezete folytatta
tanácskozását a Mûvelõdési ház kérdésével kapcsolatban.

Gondolatainkat, véleményeinket azzal a jobbító szándék-
kal vetjük papírra, hogy megvalósítása remélhetõleg szolgál-
ja településünk fejlõdését.

A mûvelõdésre, tehetségeink bemutatkozására, a szabadidõ
hasznos eltöltésére igény van és lehetõséget kell erre biztosítani.

Javaslataink a következõk:
- Az Egry József Mûvelõdési Ház felújítása és értékmeg-

óvása mellett szól a javaslatunk, hiszen annak helyi adottsá-
ga, színházterme, környezete, megfelel a különbözõ elõadá-
sok, ünnepélyek, programok megtartására.

- Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a nyári idegenforgalmi
szezonban a létesítmény kihasználtságára. Gondolunk itt:
nemzetközi találkozók szervezésére, zenés esti színházi
elõadások, irodalmi kör, meglévõ klubbok mûködtetésére és
újak létrehozására (táncház,- fotó,- színjátszó, -kézmûves,-
tanfolyamok, kiállítások szervezése, mini sportház kialakí-
tása (csocsó, darts, ping-pong, sakk, billiárd).

Esõs napokon animátorokkal való gyermekfoglakozások,
játszóházak, sport vetélkedõk szervezésére. Internet hasz-
nálat, olvasó sarok kialakítására.

Keresni kell azokat a pályázati lehetõségeket, amik ezek-
nek a fejlesztéseknek megfelelnek.

Bízunk abban, hogy városunk tenni akaró lakói is meg-
nyílnak településünk fejlõdése láttán és közremûködésükkel
segítik közös céljaink megvalósulását. NNaaBBEE  hheellyyii  ccssooppoorrttjjaa

NABE tanácskozás
2. rész

Zenei elõadás 
a Tatay iskolában

A 4. Balaton és FélBalaton Szupermaraton mezõnye már-
cius 19-én Badacsonyból indult, a rajtjelet Csanádi Csanád
alpolgármester adta meg.

A tavaszi verseny március 17-én kezdõdött Siófokon, hogy
négy nap múlva az indulók elmondhassák magukról, körbe-
futották az ország legnagyobb tavát. Az eseményen
egyéniben, négyfõs váltóban és párban teljesíthetõ a 195,4
kilométeres táv, a Siófoktól Siófokig tartó teljes Balaton-kör.
MaratonFüred néven pedig új táv debütált a versenyen, a
Badacsonytomajtól Balatonfüredig tartó 42 kilométer. 

BBSSII--KKyy

Badacsonyból indult
a SzupermaratonNB III Bakony Csoport:

Badacsonytomaj-Tapolca-Hévíz       0 : 1
Pápa B-Badacsonytomaj-Tapolca     1 : 1
Gólszerzõ: Balogh (11-esbõl)
Badacsonytomaj-Tapolca-SVSE     0 : 2
Várpalota-Badacsonytomaj-Tapolca     0 : 0 
Badacsonytomaj-Tapolca-Bük     3 : 0
Gólszerzõk: Balogh, Kõvári, Szõcze.
Celldömölk-Badacsonytomaj-Tapolca 4 : 5
Gólszerzõk: Kiss M. 3, Szõcze, Czafit.

A Badacsonytomaj-Tapolca együttese két legutóbbi bajno-
ki mérkõzését megnyerte úgy, hogy nyolc gólt szerzett, ráadá-
sul Celldömölkön kétszer is kétgólos (3-1, 4-2) hátrányban
volt. A Tomaj a Bük háromgólos legyõzése után utazott
Celldömölkre, ahol a három gólig jutó Kiss Márton góljával
már a 3. percben megszerezte a vezetést. A hazaiak aztán
mintegy húsz perc leforgása alatt fordítottak, majd elõnyüket
közvetlenül a félidõ vége elõtt kettõre növelték. A szünet
után Szõcze Csaba szépítõ góljára hamar érkezett a válasz a
vasi csapattól, így az 50. percben már 4-2 volt az állás a
Celldömölk javára. A mérkõzés jó iramú változatos csatát
hozott és a hátralévõ játékidõben már csak Tomaji gólokat,
hiszen Kiss Márton és Czafit Zsolt góljával három perc alatt
egyenlített a Badacsonytomaji csapat a második félidõ
derekán. A végjátékhoz tehát 4:4-es állással érkezett a meccs,
amely végig élvezhetõ volt. Azt mondja az optimista
szurkoló, hogy akkor kell gyõztes gólt szerezni, amikor már
az ellenfél nem tud egyenlíteni. Kiss Márton ezt meg is tette
a 90. percben, megszerezve zsinórban a második vas megyei
csapat ellen a gyõzelmet. Celldömölk-Badacsonytomaj-
Tapolca 4 : 5.

A bennmaradáshoz két nagyon fontos mérkõzésen szer-
zett hat pontot a csapat, ráadásul úgy, hogy nyolc gólt szerzett,
ami a támadójáték eredményességét jelzi. A harmadik vas
megyei csapat a Kõszeg érkezik Tomajra legközelebb, amely
csapat ellen a jó játék és a gyõzelem a fontos, hiszen a
kõszegiek a sereghajtók a Bakony csoportban.

A Badacsonytomaj-Tapolca csapata így a 12. helyen áll a baj-
nokságban, 6 gyõzelem, 3 döntetlen és 12 vereséggel 21 ponttal.

Badacsonytomaj-Tapolca FC utánpótlás eredmények
U-19
15. forduló: B.tomaj-Tapolca FC - Balatonlelle 6:0
G: Ferenczi (5), Rózsa
16. forduló: Nagyatád - B.tomaj-Tapolca FC 0:2
G: Szûcs, Szabó P.
17. forduló: Nagykanizsa - B.tomaj-Tapolca FC 0:2
G: Ferenczi, Szabó B.
18. forduló: B.tomaj-Tapolca FC - Barcs 2:0
G: Enyingi, Szabó B.
19. forduló: Zalaegerszeg TE - B.tomaj-Tapolca FC 1:0
20. forduló: B.tomaj-Tapolca FC - Kaposvölgye 2:3
G: Szabó P., Pupos
U-17
15. forduló: B.tomaj-Tapolca FC - Balatonlelle 9:1
G: Tombor (4), Lübkemann (2), Horváth M., Sabján, Szombathelyi
16. forduló: Nagyatád - B.tomaj-Tapolca FC 3:4
G: Tombor (3), Horváth M.
17. forduló: Nagykanizsa - B.tomaj-Tapolca FC 1:1
G: Kiss B.
18. forduló: B.tomaj-Tapolca FC - Barcs 8:0
G: Kis Á. (2), Tombor, Kiss B., Kovács, Hosszú, Sabján, Szabó
19. forduló: Zalaegerszeg TE - B.tomaj-Tapolca FC 0:0
20. forduló: B.tomaj-Tapolca FC - Kaposvölgye 12:0
G: Kis Á. (4), Csík (3), Horváth M. (2), Lajtai (2), Lübkemann 

TTaappoollccaaii  GGáábboorr

Csodameccs Tomaji Gyõzelemmel

A Badacsony újság 2010. decemberi számában beszá-
moltunk két fiatal badacsonytomaji karatés sikerérõl, akik
a Tapolcán megrendezett Magyar Kyokushin Seibukai
Szervezet I. Országos Bajnokságán ezüstérmet szereztek.
Péntek Róbert pedig harmadik helyezést ért a diákolimpia
idei országos versenyén, ezért igyekeztünk utánajárni, mi a
gyors sikerek titka:

- Hogyan kerültél kapcsolatba a karatéval?
- 2009 februárjában barátaim hatására kezdtem karatézni

Badacsonytomajon - mondja Robi - rögtön felkeltette az ér-
deklõdésemet ez a sport, mert szerettem verekedni, most pe-
edig a versenyeken küzdhetek. Jelenleg a 6. tanuló fokozatnál
(kiu: tanuló fokozat 10-1-ig, szerk.) tartok, ami sárga színû övet
jelent, májusban újabb övvizsga következik, õsszel pedig verseny. 

- Bõ két év alatt eljutni erre a szintre a folyamatos edzések
mellett is csak akkor lehet, ha minden vizsga elsõre sikerül. 

- Nagyon sokat készültem az övvizsgákra Dávid József

révfülöpi egydanos mester irányításával - mondja Robi -, de
a tomaji mellet Tapolcán még két edzésen veszünk részt. Sok
energiámat elvisz a karate, hiszen emellett otthon is edzek,
futok, aputól ráadásul tavaly kaptam egy boksz-zsákot. 

- Volt a családban már valaki, aki a küzdõsporttal foglalkozott?
- Nagyapám egyik rokona ugyancsak karatézott és a papa

mindig vele hasonlított össze. Apuék teljes mértékben támo-
gatnak, örültek, hogy olyan sportot találtam, amely mellett ki
is tartok. Ez ugyanis rám eddig nem volt jellemzõ,
próbálkoztam sok mindennel, de nem tudott lekötni az
apukám példájára elkezdett foci sem - persze nem ment úgy,
mint neki. A baseballt is elkezdtem, de ez a legjobb, mert
igazából a tatamin egyedül kell az ellenfelemmel megküz-
deni - persze próbál az edzõm kívülrõl segíteni, de ezt még
az izgalomtól nem mindig hallom meg. Számomra sokat
jelent a verseny, mert itt derül ki igazán, hogy mennyit érek.

- Milyen eredményeket értél el?
- Komáromban versenyeztem elõször 2009-ben, de ott

csak a középmezõnyben végezetem, majd 2010. novem-
berében a Tapolcán megrendezett országos Seibukai
Kyokusin Bajnokságon második lettem. A tapolcai sportgá-
lán tavaly megkaptam az év versenyzõje díjat. 2011. már-
ciusában a Szentesen megrendezett Országos Diákolimpiai
versenyen pedig bronzérmet szereztem.

- Mit szeretnél elérni, milyen terveid vannak?
- Rengeteg tervem van, legalább egy danig szeretnék eljut-

ni, szívesen részt vennék külföldi versenyen is. Most az
edzések mellett a továbbtanulás van napirenden, mert jelent-
keztem a pápai Türr István Gimnáziumban, nyelvi
elõkészítõs, öt éves képzésre, jó lenne angolt és olaszt tanul-
ni. Emellett szeretném megszerezni jövõre az ECDL vizs-
garendszer összes modulját.

Két év alatt 6. kiuig eljutni rengeteg munka eredménye, -
mondja Páhi Tamás kétdanos karatemester - Robin és Petin
(Takács Péter) is látszik, hogy hiszi és szereti ezt a kõkemény
munkát, s ehhez olyan edzõjük van, akihez én is szívesen
kijárok edzésre, mert át tudja adni a karate szellemiségét. A
legfontosabb az akarat, mert igazából csak teljes erõbedobás-
sal lehet ebben a sportban sikereket elérni. KKyy

Robi megtalálta kedvenc sportját

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Lakatné

A sümegi zeneiskola tanárai komolyzenei koncertet
adtak iskolánk közösségének, melyen történelmi átte-
kintést kaptunk a zenei korszakokról



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______________________________________
Május 1. 
Sportmajális Badacsonytomaj Focipálya

Sportversenyek - 7-es dobó és 11-es rugó verseny, csa-
ládi sorversenyek, kispályás labdarugó torna Badacsony-
tomaj Bajnok Csapata címért csapatok nevezése alapján
(csapatok jelentkezését várjuk a Mûvelõdési ház elérhe-
tõségein 06-87-571-115 telefon számon, 

vmk@badacsonyiprogramok.hu e-mail címen)
Jótékonysági fõzés a Sportegyesület javára - fõzés saját
célra, hozott anyagból, asztalt, és mûanyag edényeket az
elfogyasztáshoz biztosítunk.______________________________________
Május 7.
Hajózási évadnyitó Badacsony Kikötõ______________________________________
Május 8.
IV. Badacsony Térségi Civil Majális Nemesvita______________________________________
Május 20.
Zenés kávéházi est Himfy Irodalmi Kör mûsora______________________________________
Május 28.
Város és gyermeknap - egész napos rendezvény a fo-
cipályán, délelõtt gyermek- és sportprogramok valamint
városnapi fõzõverseny. A fõzõverseny zsûrijének elnöke
Halász János többszörös Oscar-díjas mesterszakács. 
Két kategóriában lehet indulni: 

I. kategória - Bográcsban készült ételek
II. kategória - Grill ételek

Délután városunk oktatási intézményeinek (óvoda,
iskola) valamint amatõr mûvészeti  csoportjainak bemu-
tatkozása. Az est folyamán városunk 18 éveseinek kö-
szöntése. A rendezvény este Városnapi bállal zárul.

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

Programajánló
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 

Az immár hagyományosnak mondható, kávéházi irodal-
mi estünket a húsvéti lelki felkészülés jegyében tartot-
tuk március 25-én, az Egry József Mûvelõdési Házban. 

A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, egyben a ta-
vaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március
vagy április hónapban a Hold állásának megfelelõen tartunk. 

A Biblia szerint Jézus - pénteki keresztre feszítése után
- a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Helyettesítõ
áldozatával megváltotta minden ember bûnét, feltá-
madásával pedig gyõzelmet aratott a halál felett. 

A nagyböjt és a húsvét vallási, kulturális és népi törté-

netérõl Földi István atya, a Szent Imre Római Katolikus
Plébánia esperes plébánosa tartott elõadást, a húsvét litur-
giáját vetített képekkel szemléltetve. A telt házas elõadá-
son nemcsak felidézte a húsvét eredetét és lényegét, de
számos új ismerettel is gazdagította a jelenlévõket. István
atya emellett beszélt a húsvéti szokásokról, a locsolkodás-
ról, a hagyományos ételekrõl, de szó ejtett az olyan szim-
bólumokról is, mint a tojás, a barkaág, bárány és nyúl. Az
elõadást Zentai István kántor gitárjátéka színesítette.

A lelki felkészülés költõk és zeneszerzõk segítségével
folytatódott, a Himfy Irodalmi Kör elõadásában összeál-
lítást hallhattunk „Húsvét elõtt” címmel. Tóth Mariann,
az irodalmi kör vezetõje hangsúlyozta, hogy a címadó
Babits versbõl mindössze nyolc sort szerepeltetett, s elsõ-
sorban Mécs László, Dsida Jenõ, Sík Sándor, Juhász
Gyula, Weöres Sándor, Áprily Lajos, Vas István, Reviczky
Gyula, Rónay György, Gerzsenyi Sándor és Muraközi
Gyula verseibõl szerkesztette a mûsort, de érdekességként
a középkori magyar költészet egyik remekmûve, a
Nagypénteki himnusz is bekerült az összeállításba. 

A verseket Ali Éva, Csizmarik Eszter, Farkas Éva,
Szántainé Ruzsa Mariann, Tóth Mariann, Vizkelety
Dóra tolmácsolásában hallhattuk.

Lélekben gazdagodva folytatódott az alkalmi kávéházi
est, melyet a Babos - Csipszer Jazz Duó kellemes, lágy
zenéje tett még hangulatosabbá.                 DDeeáákk  FFeerreennccnnéé

Irodalmi kávéház - húsvét szellemében

60. házassági évfordulóját ünnepelte népes családja
körében Németh Kálmán és neje, Keczer Mária Mag-
dolna. Isten éltesse õket!

60 éve együtt
Szóljatok anyunak és apunak, hogy 2011. április 24-

én (vasárnap) délután 15:00-tól a badacsonyi minigolf
pályán fantasztikus programok veszik kezdetüket!

Itt lesz velünk ZOLI BOHÓC, megnyitja kapuit a
játszóház csupa izgalmas játékkal, zenével, ének-
versennyel, tojásfestéssel, rajzversennyel, arcfestéssel. 

A kis állatsimogatóban a nyuszi barátai is megláto-
gatnak titeket, ha pedig megéheztek, nem kell salátát
rágnotok, mint a nyusziknak, mert finom szendvi-
csekkel, fagyival és üdítõvel is megvendégelünk titeket. 

Szeretettel vár benneteket Badacsony épülõ 
új szállodája, a Hotel Bonvino!

Kedves Gyerekek!
Idén húsvétkor vár benneteket a 
Hotel Bonvino húsvéti nyuszija!

„Minden embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban,
És akinek szép lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.”

Ezt a Babits-idézetet választotta mottójául a városi könyv-
tár  költészet  napi rendezvényéhez.

Április 8-án este hat órától tíz óráig várta a település pol-
gárait a felolvasóestre. Jöttek is szép számmal, ünneplõbe öl-
tözött lélekkel a vers ünnepére, hozták kedves versüket, vagy
csak beültek melegedni az elhangzó mûvek tüzénél.

Megemlékeztünk József Attila születésnapjáról, (1905.
április 11.), 1964 óta ezen a napon ünnepeljük a Költészet
Napját. Hallgattuk a felcsendülõ verseket, a versek nyomán
feltoluló emlékeket. Néha elcsuklott a hangunk, párás lett a
szemünk, de felszabadult, boldog nevetés is bele-belecsilin-
gelt a csendbe egy-egy vidámabb vers után. Szellemidézés
volt ez az este. Szellemóriások gondolatai töltötték be a
könyvtár olvasótermét. Közismert és már-már elfeledett szel-

lemóriások ültek közöttünk, feledtetve erõszaktól, véget nem
érõ vitáktól terhes hétköznapjainkat. 

Jó volt április 8-án a könyvtárban együtt lenni, jó volt a
versek tavában megfürödni. Találkozzunk jövõre ugyanitt !

SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn  kköönnyyvvttáárrooss

Költészet napja a városi könyvtárban

Értesítem a lakosságot, hogy tüdõszûrõ vizsgálatot tar-
tunk a badacsonytomaji általános iskolában:
április 29-én      8.30 órától - 12.00 óráig  

12.30 órától - 16.30 óráig
május 2-án 8.30 órától - 12.00 óráig

12.30 órától - 17.00 óráig
A szûrõvizsgálat a 20 év feletti lakosság számára ajánlott.
Lakcímigazoló igazolványát, egészségbiztosítási kártyáját
hozza magával! 

VVeesszzpprréémm  mmeeggyyeeii  TTüüddõõggoonnddoozzóó  IInnttéézzeett  vveezzeettõõ  ffõõoorrvvoossaa

Tüdõszûrõ helyben!

Fotó: Deák 

Fotó: Deák 

Fotó: Csanádi

Tegyünk együtt 
útjaink tisztaságáért!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hetedik alkalommal tartja
meg hagyományos országos szemétszedõ akcióját április
21-én 9-14 órig. 

A Föld Napja alkalmából szervezett eseményre ismét több
ezer önkéntes jelentkezését várja a társaság. A rendezvény az
elmúlt három évben az ország legtöbb önkéntest megmoz-
gató környezetvédelmi mozgalmává nõtte ki magát.

„Ez reményt ad arra, hogy a következõ generációk a mai-
nál jobban megbecsüljék az utak környezetének állapotát, re-
ményeink szerint, aki egyszer aktívan részt vesz a szeméthe-
gyek felszámolásában, az biztosan nem válik notórius szeme-
telõvé." - tette hozzá Kovács Ákos a társaság vezérigazgatója.

A közútkezelõ fõszervezõként, az esemény gazdájaként
minden csatlakozó számára térítés nélkül biztosít kesztyût és
láthatósági mellényt, valamint gondoskodik az összegyûjtött
hulladék maradéktalan elszállításáról is.

Az akcióhoz Badacsonytomaj város civil szervezeteibõl az
alábbiak kértek fel, hogy jelezzem részvételüket: A Polgárõr
Egyesület Badacsonytomaj (PEB) 10 fõvel; A Badacsony-
tomaji Nyugdíjas Egyesület 15 fõvel; A NABE Badacsony-
tomaji  Csoportja 8 fõvel; A Vöröskereszt Badacsonytomaji
Szervezete 4 fõvel; A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület
8 fõvel; A Tatay Sándor Közös Fenntartású Ált. Iskola 170
fõvel; A Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
30 fõvel; valamint az önkormányzat részérõl Badacsony-
tomaj Városüzemeltetõ Kft. 5 fõvel + gk-val összesen: 250 fõ

A feladatok pontosítását (idõ, helyszín) és az eszköz ellátás
intézését személyesen végzem.

TTiisszztteelleetttteell::  MMóórroocczz  IIssttvváánn  PPEEBB  eellnnöökk


