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A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület 2011. évi
munkatervének megfelelõen április 17-én tartotta
Baráti Találkozóját a badacsonytomaji strandon.

A hírverésnek köszönhetõen népes sereg gyülekezett a
kora reggeli órákban, az üdvözlések elhangzása után né-
ma csenddel emlékeztünk meg Ihász József horgásztár-
sunkról, aki a közelmúltban az örök horgászvizekre távo-
zott. A program ismertetése és a kötelezõ adminisztráció
után következett a nap egyik fontos mozzanata: a
horgászhelyek elosztása a nevezõk között. A vezetõség
felhívta a figyelmet a horgászszabályok maradéktalan
betartására - ugyanis a baráti találkozó nem lehet mentség
a horgászszabályok megsértésére. A rend és a tisztaság, a
környezetvédelem pedig kötelessége a sporthorgásznak.
Ezután megkezdõdött a majdnem délig tartó jó hangula-
tot árasztó beszélgetés, eszem, iszom, némi horgászattal
egybekötve. Nem maradtak el a horgászattal és a horgá-
szokkal kapcsolatos élcelõdések - viccek sem. Ugyanez
vonatkozik a halakra is, hiszen õk is jól megviccelték a
horgászszenvedélyükrõl lemondani nem tudókat.

Folytatás a 7. oldalon...

Három kiállítással nyitotta meg idei szezonját az Egry
József Emlékmúzeum április 30-án, immár ötödik éve
felkínálva a tárlatok közötti választás lehetõségét az ide-
látogató közönségnek. 

Szûkös költségvetése ellenére biztosítja Badacsony-
tomaj városa a múzeumok mûködtetéséhez szükséges
forrásokat - mondta Csanádi Csanád alpolgármester
köszöntõjében - ez nemcsak az önkormányzattól, hanem
a minimális létszám miatt az itt dolgozóktól is komoly
áldozatvállalást kíván. A fõszezonban ezért hetente egy
alkalommal zárva lesz a múzeum.

1973-ban, Egry József születésének 90. évfordulóján
nyílt meg egykori mûterem-házában ez a múzeum -
idézte fel a festõ élettörténetét dr. Magó Ágnes képviselõ -
és 2002-ben kiegészülve került modern körülmények
közé hagyatéka. A hányatott sorsú mûvész hosszú utat
járt be, míg szabadságvágyát és vonzódását a fényhez

képekbe tudta önteni. Saját maga így vallott errõl: „a látot-
takat ismertté, az ismerteket tudottá, a tudottakat élmény-
nyé, az élményeket magasztossá kell tennünk, hogy
mûvészeteket hozhassunk létre. Ritka szépek Badacsony,
Gulács környékén a vulkanikus hegyvonalak - szóval
gyönyörû a Balaton világa - nem csoda, ha a legegysze-
rûbb hétköznap is ünneppé tud lenni benne.” Roppant
válságokkal, szenvedéssel teli élete a bizonyíték, hogy
Egry meg is küzdött mûvészi és emberi rangjáért - mond-
ta befejezésül dr. Magó Ágnes - a kiállítások megtekintése
tegye az Önök számára is ünnepé a mai napot. 

Marc Chagall litográfiái Csikós Nagy Zsuzsanna
galériájából származnak és az eddig bemutatott tárlatok
közül talán ez áll legközelebb Egry mûvészetéhez -
mondta nyitóbeszédében Vastag Gábor keramikus. Bár
kortársak voltak, Chagallnak megadatott, hogy nyolcvan
évig alkothasson megmaradva egyfajta figurális-lírai ábrá-
zolás mellett, elkerülve a teljes absztrakciót, de kiaknázva
a színekben rejlõ minden lehetõséget. Egész életében egy
képzeletbeli világot festett, amely dacol a természet
törvényeivel. 

Pállfy Károly ízig-vérig balatoni ember lett - mondta dr.
Ács Anna muzeológus, amikor bemutatta a Füreden élõ
festõmûvészt és mûveit - bár grafikusként is rangot vívott
ki magának, Badacsonyba nem a finom vonalú, mély
gondolati tartalmú rajzait hozta el. A tárlaton harmóniát,
méltóságot, fegyelmet sugárzó legfrissebb mûvei láthatók,
melyek arra bíztatnak, hogy vegyük észre világunk szép-
ségeit.

Az ünnepséget Ali Éva szavalata és Schmidt János kla-
rinétmûvész játéka tette teljessé. KKyy

Szezonnyitó trilógia az Egryben
A Bahart Zrt., Fonyód és Badacsonytomaj városának
hagyományos szezonnyitó ünnepségével hivatalosan is
megkezdõdött a hajózási idény május 7-én.

Fonyódon a képviselõ-testületek tagjainak, a civil szer-
vezetek, intézmények vezetõinek találkozóját a helyi
mûvészeti iskola zenészeinek és ifjú táncosainak mûsora
tette színessé. Hidvégi József fonyódi és Krisztin N.
László badacsonytomaji polgármesterek hangulatos kö-
szöntõikben kihangsúlyozták a partnerség, az összefogás
jelentõségét. 

Félúton a Keszthely motorosról közösen dobták vízre a
települések és a hajósok képviselõi a koszorúkat,  melyek-
kel egyszerre rótták le tiszteletüket a tó és annak áldoza-
tai elõtt.

A balatoni hajózás 165. évfordulóját ünnepeljük ma -
mondta köszöntõjében Horváth Gyula, a Bahart Zrt.
vezérigazgatója - amely egyúttal alapítónk, gróf Széc-
henyi István születésének 220. évfordulójával esik egybe.
Minden idõszakban igyekszünk helyesen, a hajós hagy-
ományok szerint cselekedni, értékeinket megõrizni és
továbbadni vendégeinknek, az itt élõknek egyaránt.
Bízunk az elmúlt éveknél jobb esztendõben, ehhez a
magunk részérõl továbbra is mindent megteszünk. Évek
óta folyik a munka azért, hogy a két települést összekötõ
kompjárat megvalósulhasson - tette hozzá Horváth Gyu-
la - örvendetes hír, hogy a közbeszerzés eredményesen
befejezõdött, a nyertes szervezet november 30-ig köteles
és jogosult a szükséges hatástanulmányokat elvégezni.
Ehhez hozzátartozik az itt élõk véleményének megis-
merése, a mûszaki-, környezeti lehetõségek feltérké-
pezése, a II. balatoni kompjárat fenntarthatóságának
elemzése. Kedvezõ esetben folytatódhat a részletes ter-
vezés, a beruházás pedig akár 2014-re megvalósulhat.

A badacsonyi mólón folytatta a hajón megkezdett já-
tékát a Járdányi Pál Zeneiskola tanárainak kamara-
együttese, majd az Ezüst Kükapu Táncegyüttes adott
ízelítõt tudásából. 

A vendégek megismerhették a badacsonytomaji új
városháza épületét, a tavalyi borokat, majd közös ebéddel,
beszélgetéssel zárult a hajózási évadnyitó ünnepség.

KKyy

Nyári remények

Kórusok tomajon
Felemelõ délutánt tölthettek el április 16-án a badacsony-
tomaji Szent Imre katolikus templomban mindazok, akik
meghallották az invitáló mottót: „Hív minket most egy
tiszta szó”.

Az idézet az 1651-bõl származó Cantus Catholici
adventi verse, melyet Sík Sándor dolgozott át, s Karai
József csodálatos kórusmûvet alkotott belõle.

Folytatás 7. oldalon...

Baráti találkozó
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Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 FtXXI. évfolyam 5. szám 2011. május



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 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 megállapítás-
ra kerül, hogy a rendeletben megfogalmazott kötelezett-
ségeket megszegi, szabálysértést követ el és 50.000 forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtható. A szabálysértési törvény al-
kalmazásával el kell kobozni azt a dolgot, amellyel a jogel-
lenes közterület-használat megvalósult, 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.

21/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a közterület
használat rendjérõl és annak engedélyezésével kapcsolatos

eljárásról szóló 10/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat területén levõ
közterületek alapvetõen a közösség céljait szolgálják, s e célok
elérésére azonos feltételek szerint bárki által használhatók. A
közterület korlátozott mértékben rendelkezésre álló
közjószág, továbbá, mert a közterületek megfelelõ igény-
bevétele számos egyéb tevékenység elõfeltétele, és a
közterületek használatát és rendjét magasabb szintû jogsza-
bály nem szabályozza, az 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)
bekezdésében, 9.§. (3) bekezdésében, 16. §. (1) bekezdésében
valamint 23.§. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, továb-
bá az 1999. évi LXIX. tv. 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján - figyelemmel a 218/1999. (XII.28) Korm. ren-
delet 12.§-ára - Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
képviselõ - testületének a 10/2011. (III.31.) önkormányzati
rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A 10/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 6.§ (1)
bekezdésének k) pontja hatályát veszíti. 

2. § E rendelet 2011. április 28. napján lép hatályba. 
DDrr..  WWeelllleerr  --  JJaakkuuss  TTaammááss  jjeeggyyzzõõ
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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 hétfõ: 12.00-16.00-ig

Csanádi Csanád alpolgármester
Minden hónap harmadik hétfõ: 12.00-16.00-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: 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 rendelés-tanácsadás: 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: 8-10 óráig, Zárás után ügyelet: Tapolcán 
Hatósági állatorvos: Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44.
Dr. Vecsera Ervin +36-87/321-772, +36-30/9736-419
Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig 6.30-19.00,

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
Badacsonytomaj VN KFT.: B.tomaj 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: Badacsony, Park u. 14.
Tel/fax: +36-87/531-013, +36-87/431-046
Nyitva: június 30-ig, h-p: 9-17 óráig, szo.-v: 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: 
Elõ és utószezonban (júl. 10-ig; valamint 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. 
Csoportok látogatását kérjük bejelenteni: 87/431-044
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.
Csoportok látogatását kérjük bejelenteni: 87/701-906.
Tájház: nyitás június 1-jén

Badacsonytomaj Város 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. június 8.
A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

Vagyongazdálkodási-mûszaki ügyintézõ pályázat
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Polgármes-

teri Hivatala a „Köztisztviselõk jogállásáról szóló” 1992. évi
XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hir-
det Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási-mûszaki ügyintézõ munka-
kör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ. A munkavégzés helye: Veszprém megye, Bada-
csonytomaj, Fõ u. 14. A köztisztviselõk képesítési elõírásairól
szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör
betöltõje által ellátandó feladatkörök:

I. számú melléklet II/5. Mûszaki és belsõ ellátási feladatok
Ellátandó feladatok: 

- Bérleményellenõrzés, észlelt problémák felvétele, intézkedés, 
- Bérbeadási pályázati hirdetmények összeállítása, pályázat

elõkészítése, megszervezése, lebonyolítása, 
- Bérleti jog létesítésével, módosításával, megszüntetésével

kapcsolatos döntés-elõkészítés, ügyintézés (Bérleti
szerzõdések, megállapodások elõkészítése, egyeztetése,
módosítása, nyilvántartása). 

- Bérleti- és egyéb díjfizetési kötelezettség elmulasztása
esetén szükséges intézkedés megtétele, 

- Bérbeadói nyilatkozatok, tulajdonosi hozzájárulások, nyi-
latkozatok elõkészítése, 

- Közüzemi szolgáltatási szerzõdések elõkészítése, fogyasztó
változások intézése, közüzemi számlák ellenõrzése, közü-
zemi számlareklamációk kezelése, mûszaki és közmûnyil-
vántartások vezetése 

- Ingatlanok, üres bérlemények birtokba adása-vétele,
évenkénti állapotfelmérése 

- Ingatlan értékesítési árverési hirdetmények összeállítása,
árverések elõkészítése, megszervezése, lebonyolítása, 

- Ingatlan adás-vétellel kapcsolatos ügyintézés, döntés-
elõkészítés, adás-vétel bonyolítása (adatgyûjtés, elõkészítés,
adásvételi szerzõdések elõkészítése, egyeztetések)

- Közterület használati kérelmek döntés-elõkészítése,
pályázatok lebonyolítása, bizottsági anyagok elõkészítése,
megállapodások, szerzõdések szövegezése, rendeletek
jogszabálytervezetek megfogalmazása.

- Közlekedéssel kapcsolatos ügyek intézése (közlekedési és
reklámtáblák kihelyezése, felülvizsgálata, súlykorlátozás
alóli felmentések stb.)

- Hulladékszállítással kapcsolatos kérelmek elbírálása, elõterjesztése
- Közterületek (közutak, árkok, játszóterek stb) állapotával

kapcsolatos intézkedések megtétele

- Intézmények mûszaki állapotával kapcsolatos ügyek intézése,
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra

a „Köztisztviselõk jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII.
törvény, valamint a(z) 22/2001. (XI.30.) Ök. rendelet a
köztisztviselõket megilletõ juttatásokról és támogatásokról.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata Polgármesteri Hi-
vatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
- középiskolai végzettség és építõipari szakképzettség vagy

mûszaki szakmacsoportban szerzett technikusi szakképesí-
tés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: mûszaki sza-
kmacsoportban szerezhetõ szakképesítés; - Magyar állam-
polgárság, - Cselekvõképesség, - Büntetlen elõélet, - kezelõi
szintû MS Office ismeretek, - angol vagy német nyelvtudás.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatásban

szerzett szakképzettség, - Önkormányzatnál hasonló
munkakörben szerzett tapasztalat, - Közigazgatási alap-
szak, illetve versenyvizsga, -

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajz, - iskolai végzettséget iga-

zoló dokumentumok másolata, - 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy igazolás
annak megkérésérõl, - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagot az elbírálásban résztvevõk megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2012. január 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Horváth Márta Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osz-
tályvezetõ nyújt, a  87/571-274-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaj Város

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történõ
megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 14.)
Személyesen: Tóthné Sáfár Zsuzsanna Veszprém megye,
8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 14. I/11.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított rangsor

figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A
pályázók az eredményekrõl legkésõbb a pályázat elbírálását
követõ nyolc napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.
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Változott a közterület-használat rendje



Az elmúlt években a helyi idegenforgalom fejlesztése
céljából, valamint az idegenforgalmi adó bevétel növelése
érdekében Badacsonytomaj Város önkormányzata beve-
zette a regisztrált szobakiadók számára az úgynevezett
Badacsony Kártyát. 2008-ban a Közigazgatási Hivatal az
akkori szabályozást alkotmányellenesnek minõsítette…

Badacsonytomaj Városának képviselõ-testülete 2011.
április 14-én megtartott ülésén megalkotta az idegenforga-
lom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya
igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló
13/2011.(IV.15.) rendeletét.

A szabályozás alapján az önkormányzat a regisztrált
szobakiadók részére ismét bevezeti az ún. „Badacsony
Kártyát”. A kártya kibocsátásának célja elsõsorban a turiz-
mus fejlesztése, ezen keresztül pedig az önkormányzat ide-
genforgalmi adó bevételeinek növelése. A Kártyát minden
regisztrált szállásadó, illetve turista, aki a városban nyaral, a
Tourinform Irodán keresztül igényelheti. A kártya a rend-
szerhez csatlakozott vállalkozások által nyújtott ked-
vezményeken kívül, alapban 30%-os kedvezményt nyújt
strandbelépõ árából. A kártyához - 1.000 Ft letéti díj mellett
- térítésmentesen lehet hozzá jutni. 

A helyi rendelet hangsúlyt fektetve a helyi turizmus fejlesz-
tésére - saját adóbevétele terhére - a vállalkozók által a ven-
déglátásra, üdülésre, pihenésre hasznosított épületeinek a
minõségének javítása céljára támogatást nyújt 2012. január 1.
napjától. 

A támogatásra minden év október 15-ig lehet pályázni.
Pályázatot az a vállalkozó nyújthat be aki, regisztrált szál-
lásadó, az önkormányzattal szemben lejárt adótartozása
nem áll fenn, és akivel szemben a pályázat benyújtásától
számított 2 éven belül a Badacsony Kártyával kapcsolatosan
szabálysértési eljárást nem folytattak le.

A pályázatnak tartalmaznia kell a tárgyévben igazol-
hatóan elvégzett, vendéglátás minõségének javítása,
valamint a szállásadó falusi turizmus korszerûsítésének
érdekében tervezett fejlesztési munkálatainak pontos meg-
nevezését, leírását. Tartalmaznia kell továbbá a pályázati
anyagnak az önkormányzat adó számlájára befizetett helyi
idegenforgalmi adó összegérõl szóló befizetési csekkszelvény
másolatát. A pályázaton elnyerhetõ támogatás összege a
pályázatban szereplõ és ténylegesen elvégzett munkálatok
értékének 100 %-ig terjedhet, de maximum a befizetett ide-
genforgalmi adó 50 %-a.

A pályázati rendszerbõl az a személy, aki a pályázati
támogatás alapját képezõ dokumentumokban valótlan ada-
tokat ad meg 5 évig kizárásra kerül, nem támogatható.

A fenti kedvezmények mellett Badacsonytomaj Város
önkormányzatának képviselõ-testülete, mivel az elmúlt

években az idegenforgalmi adó bevételek drasztikus mérték-
ben csökkentek 2011. évben az adóellenõrzés bevezetése
mellett döntött. Az idegenforgalmi adó ellenõrzés úgy gon-
dolom, hogy nem egy „vendégbarát” tevékenység, mert ez
sem a vendégnek, sem a szállásadónak, sem pedig az
ellenõrzést végzõ hatóságnak nem jó. Sajnos az adócsalás-
nak hazánkban tradíciója van, ezért az ellenõrzést a rend-
szerbõl mellõzni nem tudja az önkormányzat. Figyelembe
véve az önkormányzatnak a lehetõségeit - személyi és tárgyi
feltételeket - azt, hogy egy idény alatt minden helyszínre
nem tudnak eljutni az adóellenõrök az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 89.§ (1) bekezdésének d.) pon-
tja alapján a képviselõ-testület a 113/2011.(IV.27.) számú
önkormányzati határozatával arról döntött, hogy az idegen-
forgalmi adót be nem fizetõkkel szemben a lehetõ legszigo-
rúbb fellépést gyakorolja. A határozat kimondja, elsõsorban
a regisztrálatlan szobakiadói tevékenységet folytatók
kiszûrését kell az adóhatóságnak szem elõtt tartania. Az
adózás alól nem mentesülnek a külföldi ingatlan tulaj-
donosok sem. Õket az önkormányzat külön levélben
tájékoztatja az adófizetési kötelezettségükrõl. 

Azon regisztrált szállásadói tevékenységet folytató szemé-
lyeknél, akiknél elõszezonban a szállásadásra vonatkozó
összes kapacitásukat tekintve az idegenforgalmi adó
befizetés teljesítésének mértéke a közterület-használatról
szóló 10/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet alapján az I.
sz. övezetben a 30%-ot, fõszezonban pedig a 60%-ot, a II.
számú övezetben a elõ-utó szezonban a 15 %, fõszezonban
a 30 %-ot meghaladta a 2011. évben adóellenõrzést az önko-
rmányzati I. fokú adóhatóság nem folytat. Azon szállásadók,
akik a fentieket nem teljesítik számíthatnak az adóellenõrök
megjelenésére a szezon alatt. 

Abban az esetben, ha az I.fokú önkormányzati adóható-
ság a szobakiadónál az idegenforgalmi adó bevallásával,
befizetésével kapcsolatos szabálytalanságot tár fel az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 172.§ (1) bekez-
désének értelmében magánszemély esetében 200.000 Ft-ig,
míg más adózó esetében 500.000 Ft-ig mulasztási bírság
kerül kiszabásra, a mellett, hogy a feltárt adóhiány összegét
is meg kell fizetni. 

Érdemes tehát becsületesen bevallani az idegenforgalmi
adót, hiszen egyrészt ez alapján lehet Badacsony Kártyát
igényelni, amellyel a városba látogató turistákat talán tovább
maradásra lehet bírni, másrészt a befizetett adó összegétõl
függ, hogy a következõ évtõl milyen mértékû pályázati
támogatásban részesülhet az adott szobakiadó és legvégül az
a szempont sem elhanyagolható, hogy az adóellenõrök sem
kellemetlenkednek a szobakiadónál. 
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Badacsony kártya, szigorodó adóellenõrzés

Badacsonytomaj Város Képviselõ testülete meghozta a
19/2011.(V.01.) számú Önkormányzati rendeletét, mely a
strandfürdõkrõl, azok használatáról rendelkezik. Az elõzõ
évekhez képest az alábbi módosításokat tartalmazza a ren-
delet:

- Tilos horgászni a strandok területén május 01. és szep-
tember 15. között

- Az állandó lakosok részére fényképes igazolvány a stran-
dok és parkolók használatához.

- A „Badacsony kártya” (vendégkártya) újra bevezetésre kerül.
- Új belépõdíjak kerülnek bevezetésre oly módon, hogy a

2010. évi díjak nem változnak.
A 19/2011. (V. 01.) Önkormányzati rendelet alapján a

strandi árak a következõk szerint alakulnak a 2011. évben.

A táblázatban feltüntettük az állandó lakosok által
megvásárolható igazolvány (regisztrációs kártya) díjait, mely
az idei évben kerül elsõ alkalommal bevezetésre. A rendelet

alapján minden állandó lakosnak igazolványt (regisztrációs
kártyát) lehet kiváltania, csak annak meglétével tud a városi
strandokra belépni, vagy annak hiányában napijegy
megváltása után lehet belépni.

Az igazolványt, mely egy vonalkóddal ellátott, fényképes
kártya a Badacsonytomaj VN KFT. iroda épületében( Ba-
dacsonytomaj, Fõ u. 27.) lehet csak igényelni, és kiváltani.
Az igazolvány kiváltásához szükséges 1 db igazolványkép,
valamint a személyiigazolvány és lakcímigazoló kártya. A
felnõtt igazolvány 1500 Ft, míg a gyermek igazolvány ( 14
éves korig) 500 Ft, mely az egész 2011. évi szezonra vonatko-
zik. A 4 éves kor alatti gyermekeknek csak regisztrációs kár-
tyát kell kérni, nekik a kártya kiváltása díjtalan, valamint
mentesül a regisztrációs díj fizetése alól a badacsonytomaji ál-
landó lakosok 14 év alatti harmadik, és minden további gyermeke.

A felnõtt igazolvány nemcsak a strandokra biztosít
belépést, hanem a város fizetõ parkolóiban is lehetõséget ad
az ingyenes parkolásra, abban az esetben, ha az igazolvány
kiváltásakor kérik a kártya hátoldalán lévõ regisztrációs ada-
tok kitöltését, melynek tartalmaznia kell a gépkocsi rend-
számát, és a kiváltás dátumát. Az egy háztartásban élõk egy
gépkocsira, csak egy igazolványt válthatnak ki.

Az igazolványok fényképpel ellátottak, így azokat más
személyre átruházni nem lehet. Az igazolványt 2011. május
23-tól lehet megváltani ügyfélfogadási idõben, mely a
következõ: hétfõtõl-péntekig: 7.00-14.00. A rendelet szerint
az igazolvány kiváltására nem jogosult, akinek szemétszál-
lítási díjtartozása van. A badacsonyörsi fürdõhely esetében a
rendelet az alábbi belépõdíjakat határoz meg: felnõtt napi-
jegy: 400 Ft, gyermek, diákjegy: 250 Ft.

A BÖÉE egyesületi tagoknak 50% kedvezmény (igazol-
vány bemutatása szükséges). BBaaddaaccssoonnyyttoommaajj  VVNN  KKFFTT

Strand használat rendje

Pályázati tájékoztató
Folyamatban lévõ projektek: 
Rekultiváció a Szénégetõ dûlõn: A kivitelezés

megkezdése hamarosan várható, amelyet egy ünnepélyes
nyitórendezvény kísér. Folyamatban van a közbeszerzés
elõkészítése, szervezése. 

Kilátó építése a hegyen: Sajnos nem vehetjük birtokba
pünkösdkor az új kilátó épültét, mert meg kell várnunk a
vándorsólymok költését ahhoz, hogy a helikopteres szállítás
elkezdõdhessen. A vándorsólymok költése reményeink
szerint júliusban befejezõdik és a Nemzeti Park is hoz-
zájárul a helikopteres munka kezdéséhez. A projekt nincs
veszélyben, szerzõdésmódosítást kezdeményeztünk. 

Interaktív táblák beszerzése: Az eszközök beszerzéséhez
árajánlatokat kértünk be, melyek kiértékelése még folyamat-
ban van. 

Elszámolási folyamatban vannak a következõ projektek:
Városháza építése: A záró elszámolási csomagot hiányta-

lanul elkészítettük, az ellenõrzés során megállapított hibákat
javítottuk. Szerzõdésmódosítás van folyamatban, ami lassítja
a kifizetési folyamatot. 

Iskola felújítás: A záró elszámolás csomag elkészült, az
ellenõrzésen megállapított mûszaki hibákat - akadálymentes
mosdókban behúzókar, folytonos WC ülõke, felirat a hom-
lokzaton - a kivitelezõ segítségével pótoltuk. 

Szervezetfejlesztés: Az elszámolás folyamatban van.
Kompetencia alapú oktatás bevezetése: Az elszámolá-

sunkat elfogadták, napokban várható az igényelt összeg
kifizetése. 

Laptop Program az iskolában: A záró kifizetési
kérelmünket benyújtottuk, sajnos reakció még nem érkezett. 

Benyújtott pályázat: 
7/2011 (III.9.) BM rendelet alapján benyújtott pályázat az

Óvoda épületének külsõ hõszigetelésére: csaknem 11 millió
Ft-ot igényeltünk a 3 milliós önerõ mellé annak érdekében,
hogy az óvoda épülete végre hõszigetelésre kerüljön. A
padlás és a külsõ falak hõszigetelése csökkenteni fogja a
fûtésre kifizetett összeget, illetve az esztétikailag javítja az
intézmény látványát. 

CCssiizzmmaarriikk  EEsszztteerr

Hulladékszállítás
15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a települési

hulladékszállítási díjakról Badacsonytomaj Város önkor-
mányzatának képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében,  az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 7.§ (1)
bekezdésében valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 21.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszol-
gáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseire is
figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja a települési hul-
ladékszállítási díjról: 

1.§ A települési hulladék hulladékkezelési közszolgál-
tatási díj mértéke: 
a) Lakossági díj 2011. május 31-ig (ÁFA nélkül) 

Egyszeri ürítés díja 120 l-es edényzetre 520 Ft+Áfa
havonta: 2.253 Ft+Áfa 
évente: 27.040 Ft + Áfa
ideiglenes lakóingatlan tulajdonosok (6 hó): 13.520 Ft+Áfa

b) Egyszeri ürítés díja 60 l-es edényzetre 361 Ft+Áfa
havonta: 1.564 Ft+Áfa
évente: 18.772 Ft+Áfa
ideiglenes lakóingatlan tulajdonosok (6 hó): 9.386 Ft+Áfa

c) Közületektõl 2011. december 31-éig (ÁFA nélkül):
5 m3 egyszeri ürítési díja: 17.600 Ft/ürítés
1,1 m3 BOBR konténer ürítési díja: 3.916 Ft/ürítés
120 literes edényzet egyszeri ürítési díja: 539 Ft/ürítés
240 literes edényzet egyszeri ürítési díja: 1.078 Ft/ürítés

2.§ (1) Jelen rendelet hatályba lépésével egy idõben a 8/2011.
(III.31.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete hatá-
lyát veszíti. (2) E rendelet 2011. május 1-én lép hatályba. 
Jelen rendelet Badacsonytomaj városában 2011. április 28.
napján kihirdetésre került. 
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Következõ ülés tervezett napirendje 2011. évi munkaterv
alapján (idõpont május 25. szerda 9.00 óra):
- A település közbiztonsági helyzete, a Rendõrség beszá-

molója
- Tájékoztató a Polgárõregyesület 2010. évben végzett

munkájáról
- A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékke-

zelési helyi közszolgáltatásokról valamint a szervezett
köztisztasági közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl
szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet
módosítása

- A települési hulladékszállítási díjakról rendelettervezet
- Folly Arborétum tulajdonosi-hozzájárulás kérése útba-

igazító, információs táblák kihelyezésére
- Tájház nyitva tartására és a belépõjegyek áraira javaslat
- Badacsonytomaj Felsõ bazársor hosszú távú hasznosítá-

sára kiírt pályázati felhívás véleményezése
- Pályázatokról szóló tájékoztatás
- A talajterhelési díjról szóló 17/2007. (X.12.) rendelet

felülvizsgálata
- A köztemetõk rendjérõl, használatuknak, igény-

bevételüknek szabályairól szóló 14/2004. (IV.05.) rendelet
felülvizsgálata

- Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 23/2004 (VII.14.) önkormányzati ren-
delet módosítása

- Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei
2011. évi költségvetésének módosítására javaslat

- Nógrádi Tibor ingatlan felajánlása
- Molnár Tamás kérelme az 1755 hrsz-ú ingatlan

megosztásából keletkezett költségek megosztására
- Mikoláné Pintér Erika ingatlan felajánlása megvételre
- BAHART részvényre elõvásárlási jog gyakorlása 1.
- BAHART részvényre elõvásárlási jog gyakorlása 2.
- BAHART részvényre elõvásárlási jog gyakorlása 3.
- Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri

Hivatalának Alapító okirat módosítására javaslat
- Káptalantóti iskolás és óvodás gyerekek szállítására vonat-

kozó szerzõdés 
- dr. Schmidt Dániel kérelme a MATÁV épület telekhatá-

rának rendezésére
- Faragó Györgyné kérelme a szennyvíz-csatorna csat-

lakozás díjának elengedése ügyében
- Az Intézmények munka és balesetvédelmi vizsgálatának

tapasztalatai, értékelése
- Badacsonytomaj 2488/13 hrsz. ingatlanon üzletház

építéséhez gépjármû elhelyezési kötelezettség csökkentése
- DRV Zrt. javaslata a megvásárolt ingatlanrész rendezése

ügyében 
- Elektro Csali Kft. Tulajdonosi-hozzájárulás kérése 1.
- Elektro Csali Kft. Tulajdonosi-hozzájárulás kérése 2.
- Elektro Csali Kft. Tulajdonosi-hozzájárulás kérése 3.
- Balatoni Hajózási Zrt. kérelme reklámtábla kihelyezésé-

nek engedélyezésére
- TEAM-FÖLD Mérnöki Iroda Kft. kérelme a Badacsony-

tördemic 1139 hrsz-ú ingatlant érintõ végrehajtási jogo-
sulti nyilatkozat megadásához

A Föld napján Badacsonyörs környezetének tisztításán
munkálkodott április 16-án, a Badacsonyörsi Érdekvédelmi
Egyesület 12 fõs csapata.

A tucatnyi lelkes emberrel rendbe szedtük a Szent Antal
kápolna környékét, kigazoltuk a milleniumi emlékpark
virágágyásait, a vasúti- és a buszmegállókban összeszedtük a
szemetet. A Föld napja alkalmából rendezett takarítási
akcióval kicsit talán hozzájárultunk a természet fel-
lélegzéséhez. Nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalság is
részt vegyen ezeken az akciókon, mint most is, hiszen a
környezettudatos élet csíráit kora gyermekkorban kell elül-
tetni. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítségét. 

SSiimmoonnnnéé  BBeettttii

Föld napi takarítás

Márti, Júlia, Szabina, Ibolya, Anna, Szilvia, Diána,
Viki, Teréz, Anita,  Márk, Károly, Miklós és Balázs
mind Badacsonytomajon illetve Badacsonyban laknak
és nálunk találtak számukra megfelelõ munkahelyet.
Ezzel egész évben megélhetést tudnak biztosítani csa-
ládjuknak. Rajtuk kívül még több mint 20, többségük-
ben a környezõ településeken élõ lelkes munkatárs
gazdagítja a Hotel Bonvino csapatát!

Nagyon örülünk, hogy velük dolgozhatunk együtt. 
És még mindig van szabad állásunk! 

További Információ: www.hotelbonvino.hu/karrier

2011. júniusában megnyit
a Hotel Bonvino!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az „Egy jobb
kilátásért” Új kilátó létesítése a Badacsony hegyen címû
pályázati programhoz kapcsolódóan Badacsonytomaj
Város Önkormányzata 1.000, 5.000, 10.000 és 50.000 Ft.
értékben Támogató jegyet bocsátott ki. 

A támogatói jegyek a Polgármesteri Hivatalban, ügyfél-
fogadási napokon, a pénztári órákban megvásárolhatók.

Hétfõ:   13,00 - 15,00 óráig
Szerda: 10,00 - 12,00 és 13,00 - 15,00 óráig
Péntek: 10,00 - 12,00 óráig
Segítõ együttmûködésüket, támogatásukat elõre is

köszönjük! TTiisszztteelleetttteell::  KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr

Képviselõ-testületi ülés Támogatói jegyek
A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Óvodavezetõi álláshelyének betöltésére
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-tes-

tülete a Pipiter Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
vezetõi álláshelyének határozatlan idõtartamra szóló közal-
kalmazotti jogviszony keretében történõ betöltésére pályáza-
tot ír ki 2011. augusztus 1. napjától kezdõdõ 5 év idõtartam-
ra 2016. július 31-ig az alábbi feltételekkel:

- felsõfokú ovodapedagógusi végzettség
- 5 év szakmai gyakorlat
- magyar állampolgárság
- pedagógus szakvizsga
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályazathoz csatolni kell:
- iskolai végzettséget igazo1ó oklevél másolatot
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- szakmai önéletrajzot
- vezetõi programot a szakmai helyzetelemzésre épülõ

fejlesztési elképzelésekkel együtt 
- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázatokat Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pol-
gármesterének címére (8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 14.) kell
megküldeni az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megje-
lenéstõl számított 30 napon belül. A pályázók részére felvilá-
gosítást Badacsonytomaj Város Önkormányzat Jegyzõje ad
személyesen vagy a 87/571-270 telefonszámon. A pályázatok
elbírá1ása az elõzetes vélemény nyílvánítási eljárást követõen a
pályázók meghallgatása után a fenntartó önkormányzatok
kepviselõ-testületeinek együttes ûlésén történik. Illetmény a
1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó szabályai alapján.
Juttatás: a vezetõi pótlék a pótlék alap 230%-a.  

KKrriisszzttiinn  NN..  LLáásszzllóó  ppoollggáárrmmeesstteerr

Pályázati felhívás

Tudják, hogy kell takarítani? Dalolva! Vagyis, hozzuk ki
mindenbõl  a  legjobbat! Rászántuk magunkat április 30-
án, hogy kivesszük részünket a „Föld Napja” akcióból. 

A turistautakra esett a választás. Amíg el nem értük a jelzett
utakat, teltek a zsákok.  A települési szemét bizony jelen volt,
úton-útfélen. Ahogy a piros jelzésû turistaútra értünk, meg-
nyugodtunk. A Monostorapáti Erdészet látványos munkát
végzett:  az õsszel kidõlt fák gúlában, rendben összerakva di-
csérik az erdészek láthatatlan munkáját. A vadetetõk üzem-
ben, a só és a takarmány-kiegészítõk  gondosságról tanúskod-
nak. Az õzek, vaddisznók, szarvasok és a  természetjárók
pedig nemigen szemetelnek. Talán, mert szeretik az erdõt.

A piros jelzés elágazásánál szétosztottuk a csapatot, vagy
tízen a kék jelzésen mentek tovább. Találkahely a rotyogó
bogrács! A turisták elõtt e szezonban nem kell szégyenkez-
nünk. És mi is igazán jól éreztük magunkat.  

TTEETTTT  KKöözzéélleettii  FFóórruumm  EEggyyeessüülleett

A TETTesek turista-
utakat takarítottak...

A székesfehérvári Tatay Gimnázium pályázatán nyertem
azt a lehetõséget, hogy négy hetet tölthessek Finnország-
ban, az ezer tó országában.

Március 4-én érkeztünk meg Joensuuba, másnap délután
a vendéglátó apukával indultunk Tuupovaaraba, ahol a kö-
vetkezõ egy hetet töltöttem. Sokat korcsolyáztunk, zongoráz-
tunk, játszottunk. Egy hét múlva kezdõdött az iskola, és
Reijolába kerültem másik családhoz, akiknél három hétig
laktam. Az iskola nagyon tetszett, annak ellenére, hogy 75
perces órák voltak. Finnt, angolt, spanyolt és zenét tanultunk
heti 12 órában. A hétköznapokon iskola után városnézéssel,
különbözõ programokkal, fõzéssel töltöttük az idõt.
Hétvégeken otthon a családnál, vagy egymásnál voltunk.
Mindenki nagyon közvetlen és nyitott, segítõkész volt. Az
emberek kedvesek és nyugodtak, szinte sosem idegeskednek,
bármilyen problémával lehetett hozzájuk fordulni. Megis-
mertük a finn szokásokat, ételeket, szinte mindent kipróbál-
tunk, még azt is, amire elõször húztuk a szánkat. Összes-
ségében nagyon jó volt, megszerettem Finnországot és ha te-
hetem, még biztosan visszalátogatok egy idõre.

Ezúton is megköszönöm a lehetõséget és a támogatást
mindazoknak, akik segítettek e felejthetetlen élmény átélé-
sében. NNéémmeetthh  SStteellllaa  88..  oosszzttáállyyooss  ttaannuullóó

Az ezer tó országa

Május 3-án a kora délutáni órákban személygépjármû és
kerékpáros ütközés - baleset - történt a József Attila utca -
Sport utca - Béke utca keresztezõdésében.

A helyszínre elõször érkezõ Fekete Ferenc polgárõr azon-
nal szolgálatba helyezte magát, és elkezdte a nem kis forga-
lom irányítását, hiszen az útkeresztezõdés elég forgalmas.

Kis idõ elteltével egy közelben lakó polgárõr is értesült a
balesetrõl, aki Fekete polgárõr társához hasonlóan járt el és
azonnal megkezdte annak, illetve a helyszínelõ rendõrnek a
munkáját segíteni, biztosítani a forgalom irányítását. Így sik-
erült az újabb esetleges balesetet elkerülni, a helyszínelõ
rendõr munkáját kellõképpen biztosítani, amiért õ köszöne-
tét fejezte ki.

Ez a magatartás példaértékû, és tükrözi a Polgárõr
Egyesület Badacsonytomaj - odaadó, a helyzetet azonnal
felismerõ és cselekvõkész - polgárõr tevékenységet.

KKoovvááccss  AAnnddrrááss  ppoollggáárrõõrr

Kötelességbõl megfeleltek

A Tatay Sándor Általános Iskolában a következõ védõnõi
elõadások voltak: április 13-án Bisi Olga CSVSZ védõnõ
tartott elõadást az általános iskola 6., 7., 8. osztályában a kö-
vetkezõk témákban: 6. osztály: kamaszkor, 7. osztály: nemei
szervek anatómiája, menstruáció, SZTB , 8. osztály: nemi
érés, fogamzásgátlás. Május 6-án Mauer Tamásné egészség-
fejlesztõ az 5. osztályban az egészséges táplálkozás, egészsé-
ges életmódról, a 6. osztályban a dohányzás káros hatásáról,
a 8. osztályban az AIDS, a szexuális úton terjedõ betegsé-
gekrõl tartott elõadást a tanulóknak. ZZssiiffkkoovviiccss  SSzziillvviiaa

Felvilágosító elõadások

Fotó: Kárpáti



1954. május 30-án délelõtt sokan lepték el a füredi hajóál-
lomás környékét, nem csak azért, mert vasárnap volt és szép
idõ, hanem azért is, mert akkor tartották a vitorlásversenyt,
amely mindig fontos esemény volt a Balaton-parti
településen.

Jómagam, mint a hajógyár fiatal szakmunkása, szintén ott
voltam a sokadalomban, mégpedig az egyik legexponáltabb
helyen, a parti sétányon. Onnan jól lehetett látni a vitorlás-
versenyt, a kikötõt és azt is, amire helyfoglaláskor még senki
sem számított…

A füredi móló ezen a napon is a csúcsforgalomban szoká-
sos képét mutatta: egyik hajó a másik után hozta-vitte az uta-
sokat, szinte megszakítás nélkül. Alighogy elment egy
úttörõket szállító sétahajó, máris egy másik érkezését jelezték
Tihany felõl, s ugyanakkor indulni készült - ellenkezõ irány-
ba a Pajtás nevû gõzös is, amely Siófokról érkezve állt be
néhány perce a móló északi oldalához, szokás szerint orral a
sétány felé. A szokástól való eltérés akkor kezdõdött, amikor
a hajó elindult a part (a sétány) irányába. Máskor ugyanis
errõl az állásról úgy „faroltak” ki a hajók, akkor azonban a

kikötõ körüli vizeket is ellepõ vitorlások akadályozták ebben.
Elindult tehát a Pajtás elõre, hogy a sétány és a kikötõ közöt-
ti öbölben megfordulva álljon rá a Füred-Tihany hajózási
útvonalra. A manõver közben túl gyorsan és túl kis ívben for-
duló, s ezért vészesen megdõlt hajó sorsát aztán a saját uta-
sai pecsételték meg, akik - mintha vezényszóra tették volna,
szinte valamennyien a fedélzet megdõlt felére tódultak, hogy
lássák az éppen akkor kibontakozó vitorlásversenyt. A
sétányról mindez úgy látszott, hogy a szemmel láthatóan túl-
terhelt Pajtás fordulás közben annyira megbillen, hogy a pro-
pellere félig kiemelkedve fröcsköli a vizet, majd néhány
másodperces ingadozás után az oldalára dõl, miközben a
fedélzeten szorongó, pánikba esett tömeg a vízbe sodródik.

Ami ezután következett, az - számomra legalábbis -
leírhatatlan. Mert el lehet-e mesélni a segítségért kiabálók,
sikoltozók kétségbeesett hangját, vagy a fuldoklók borzalmas
cikákolását?...

Akkoriban emlegették, hogy a Pajtás egyik gépésze az
utolsó pillanatban kinyitotta a süllyedõ hajó gõzgépének biz-
tonsági szelepét, hogy elkerüljék a kazánrobbanást, ami
irtózatos pusztítást végzett volna a hajó körül vergõdõ
emberek között…

Az oldalára dõlt hajót az alsó részeibe (kazánház, utastér
stb.).ömlõ víz súlya húzta le a 2-3 méter mély öböl fenekére
úgy, hogy az kb. 45 fokos szögben nyomódott az iszapba.
Ebben a ferde állásban a hajó bal oldala kilátszott a vízbõl,
ami szerencse volt a szerencsétlenségben, mert így a félig
elárasztott utastérben rekedt emberek az ablakokon
keresztül levegõhöz jutottak. Ugyanakkor csapdába is kerül-
tek, mivel a szûk hajóablakokon nem fértek ki, az ajtót pedig
ellepte a víz, az alulra került ablaksorral együtt. Így aztán
csak lángvágóval lehetett a szorult helyzetben lévõ utasokat
kiszabadítani, ami idõbe tellett, s itt minden perc számított...

A félig elsüllyedt hajó körül vergõdõ emberek mentése
azonnal elkezdõdött, hiszen rengetegen voltak a környéken

és a „roncs” sem volt távolabb a parttól 60-70 méternél.
Sokan ki is úsztak a „hajótöröttek” közül, azok viszont be,
akik segíteni akartak. A vitorlásversenyt is nyomban leállítot-
ták és a sportolók (a hajóikkal együtt) szintén hozzáláttak a
mentéshez, akárcsak a közeli vízirendõrség beosztottjai és a
Honvéd Üdülõ katonái.

Mindezek ellenére viszonylag sok volt az áldozatok száma
jórészt azért, mert a pánikba esett emberek egymást akadá-
lyozták a menekülésben. Így aztán hiába tudott valaki jól
úszni, ha ketten-hárman is belekapaszkodtak. Jó példa erre
annak a szerencsétlen fiatal nõnek az esete, aki többször is
átúszta a Balatont, karnyújtásnyira a parttól mégis odave-
szett, mert mások a mélybe húzták.

S eközben a lezárt és szigorúan õrzött kikötõn egyre
hosszabb lett a ponyvával letakart halottak sora, amelyeket
mentés közben emeltek ki a Balatonból és különítették el a
mólón. A kikötõre vitték a sebesülteket is, akik közül a
súlyosakat szirénázó mentõautók szállították a környékbeli
kórházakba. S végül a kikötõre hordták össze mindazokat a
tárgyakat, amelyeket a baleset helyszínén találtak: táskákat,
bõröndöket, kofferokat, kalapokat, sapkákat stb.

A balatoni hajózás legsúlyosabb balesetének végül is 23
halottja és 53 sebesültje volt. (A tájékoztatás szinte teljes hiánya
miatt szárnyra kapott rémhírek több száz halottról szóltak.)

Itt jegyzem meg, hogy a Pajtásnak egy tomaji utasa is volt
Tóth József (Mottya) honvéd személyében, aki azonban
Siófokról Füredre érve elhagyta a hajót.

Mint érdekesség ide kívánkozik, hogy a Pajtás kapitánya, -
akit egyedül tartottak felelõsnek a füredi szerencsétlenségért,
s akit azonnal õrizetbe is vettek - nyolc hónap börtönbün-
tetést kapott...

S végül meg kell említeni, hogy a katasztrófa negyvenötö-
dik évfordulóján, 1999. május 30-án a parti sétányon felavat-
ták Raffay Béla szobrászmûvész alkotását, amelyet a szeren-
csétlenség áldozatainak emlékére állítottak.

Jézus idején a rabbinikus iskolákban gyakran vitatkoztak
arról, hogy vajon melyik a legfontosabb az Írás számos
parancsolata közül. „Melyik a fõparancs a törvényben?” -
tették fel a kérdést Jézusnak is, akit Mesternek tartottak.

Õ nem tért ki a kérdés elõl, és válaszában eredeti módon
egyesítette az Isten és a felebarát szeretetét. Tanítványai sem
választhatják külön ezt a két szeretetet soha, mint ahogy a fa
gyökerét sem lehet elválasztani a koronájától: minél inkább
szeretik Istent, annál erõsebb lesz a testvér iránti szeretet, és
minél inkább szeretik testvéreiket, annál inkább elmélyül
szeretetük Isten iránt. Jézus mindenkinél jobban tudja, hogy
ki valójában Isten, akit szeretnünk kell, és tudja a hogyant is,
ahogyan õt szerethetjük: hiszen õ Jézus Atyja és a mi
Atyánk, az õ Istene és a mi Istenünk (vö. Jn 20, 17). Olyan
Isten, aki szeret mindenkit, személy szerint; szeret engem, és
szeret téged: az én Istenem õ, és a te Istened is („Szeresd
Uradat, a te Istenedet…”). És mi is szerethetjük õt, mert õ
elõbb szeretett minket: a szeretet tehát, amit megparancsolt
nekünk, válasz a Szeretetre. Ugyanazzal a bizalommal for-
dulhatunk hozzá, mint Jézus, amikor így szólította meg õt:
„Abba”, „Atya”. Ahogyan Jézus tette, mi is gyakran beszél-
get-hetünk vele, feltárhatunk elõtte mindent, amire szük-
ségünk van, elhatározásainkat, terveinket, és újra meg újra
kinyilváníthatjuk kizárólagos szeretetünket. Türelmetlenül
várjuk majd mi is, hogy elérkezzen a pillanat, amikor mély
kapcsolatba kerülünk vele az imádságban, amely párbeszéd,
közösség és mély baráti kapcsolat. Ezekben a pillanatokban
szabad utat engedhetünk szeretetünknek: imádva õt, aki a
teremtett világon túl él, dicsõítve õt, aki jelen van mindenütt
a világegyetemben, dicsérve õt, aki ott él szívünk mélyén
vagy a tabernákulumban; és ott gondolhatunk rá, ahol
vagyunk: a szobában, a munkahelyen, a hivatalban, amikor
találkozunk valakivel…

Jézus egy másik módját is megtanítja nekünk, hogy
hogyan szerethetjük még Urunkat, Istenünket. Jézus
számára szeretni annyit jelent, hogy megteszi az Atya
akaratát. Ennek szolgálatába állítja értelmét, szívét, minden
energiáját, egész életét: teljesen annak a tervnek szenteli
magát, amelyet az Atya alkotott róla. Az evangélium mindig
úgy mutatja be õt, mint aki mindig teljesen az Atya felé for-
dul (vö. Jn 1, 18). Mindig az Atyában él, csak azt akarja mon-
dani, amit az Atyától hallott, azt akarja tenni, amit az Atya
kér tõle. Ezt kívánja tõlünk is: szeressünk, vagyis megalku-

vások nélkül, egész valónkkal, „teljes szívünkbõl, teljes
lelkünkbõl és teljes elménkbõl” tegyük annak akaratát, akit
szeretünk. Mindezt azért, mert a szeretet nem csak érzelem.
„Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek
meg, amit mondok?” (Lk 6, 46) - kérdezi Jézus azoktól, akik
csupán szavakkal szeretnek.

Hogyan éljük tehát Jézusnak ezt a parancsolatát?
Kétségkívül úgy, hogy gyermeki és baráti kapcsolatot alakí-
tunk ki Istennel. Mégis akkor váltjuk valóra leginkább
szavait, ha az Õ akaratát tesszük. Azzal a magatartással
álljunk Isten elé, mint Jézus: mindig az Atya felé fordulva,
engedelmesen rá hallgatva, hogy az õ mûvét vigyük végbe, és
ne valami mást.

Ez a lehetõ legnagyobb elszántságot kéri tõlünk, mert
Istennek nem adhatunk kevesebbet a mindennél: teljes
szívünket, teljes lelkünket, teljes elménket. Ez pedig azt
jelenti, hogy egészen jól kell megtennünk azt, amit õ kér.
Ahhoz, hogy az õ akaratát éljük, sõt azzá alakuljunk,
gyakran el kell égetnünk a magunkét: fel kell áldoznunk
mindazt, ami a szívünkben vagy az elménkben van, és nem
a jelen pillanatra vonatkozik. Lehet ez egy ötlet, egy érzelem,
gondolat, vágy, emlék, valamilyen dolog vagy személy…

Így csakis abban fogunk élni, amit a jelen pillanat
megkíván. Beszélünk, telefonálunk, hallgatunk, segítünk,
tanulunk, imádkozunk, eszünk, alszunk - anélkül, hogy
eltérnénk az õ akaratától. Így hiánytalan, tiszta, tökéletes tet-
teket viszünk végbe - teljes szívünkbõl, lelkünkbõl és
elménkbõl. A szeretet lesz minden cselekedetünk egyedüli
mozgatórugója, olyannyira, hogy a nap minden percében
elmondhatjuk majd: „Igen, Istenem, ebben a pillanatban,
ebben a tevékenységben teljes szívembõl, egész valómmal
szerettelek téged.” Csak így mondhatjuk el, hogy szeretjük
Istent, hogy viszonozzuk az õ szeretetét. Ahhoz, hogy életre
váltsuk ezt az igét, hasznos lehet, ha idõrõl idõre megvizs-
gáljuk magunkat: valóban Istené az elsõ hely a lelkünkben?

Befejezésül: mit kell tennünk ebben a hónapban?
Válasszuk újra Istent egyetlen ideálunknak, életünk min-
denének! Ismét tegyük õt az elsõ helyre, tökéletesen élve
akaratát a jelen pillanatban, hogy aztán õszintén kimond-
hassuk: „Istenem és mindenem!” „Szeretlek Téged!”
„Teljesen a Tiéd vagyok!” „Te Isten vagy, az én Istenem, a mi
Istenünk, a végtelen szeretet Istene!”

IIssttvváánn  aattyyaa

Katolikus üüzenet: „„SSzzeerreessdd  UUrraaddaatt,,  IIsstteenneeddeett  tteelljjeess  sszzíívveeddbbõõll,,

tteelljjeess  lleellkkeeddbbõõll  ééss  tteelljjeess  eellmmééddbbõõll!!””  ((MMtt  2222,,  3377)) Szépirodalom:
Asturias, Miguel Angel: Az a félvér nõszemély; Erdõs Renée:
Az assisibeli zsoldos; Garay Zsuzsanna: Zaklatás; Nagy Ban-
dó András: Vár rád Toscana; Picoult, Jodi: Házirend; Taylor,
Sean: A láthatatlan ember; Tendo Shoko: Jakuzák holdja

Gyermek- és ifjúsági irodalom: 
Bartos Erika: Bogyó és Babóca kertészkedik; Miler,
Zdenek: A vakond és az évszakok; Stowe, Harriet
Beecher: Tamás bátya kunyhója

Ismeretterjesztõ irodalom:
Sebess, Erzsébet, Z.: Csillagjegyparádé; A belénk égett
múlt: elengedés, megbocsátás, újrakezdés; Bócz Endre:
Négy évtized az ügyészségen; Orfûi medvehagyma kin-
cseskönyv; Horváthné Czentye Ibolya: Meghökkentõ
tények az állatok világából; Pünkösti Árpád: Kiválasztot-
tak; Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái; Ligeti Lajos: Sárga
istenek, sárga emberek; Józsa László: Szex a középkori
Magyarországon   SSzzáánnttaaiinnéé  RRuuzzssaa  MMaarriiaannnn  kköönnyyvvttáárrooss

Könyvajánló

Kalmár LLászló: AA  ffüürreeddii  hhaajjóókkaattaasszzttrróóffaa

Gyászhírek:
Dr. Tóth Árpád 

(született 1956-ban) elhunyt március 27-én
––––––––––––––––––––––––

Felber Lajos
(született 1930-ban) elhunyt április 24-én

––––––––––––––––––––––––
Sarok Ferencné sz. Balogh Mária Terézia

(született 1931-ben) elhunyt április 21-én
Nyugodjanak békében!

Hosszantartó betegség után, fiatalon, 39 évesen olyan csen-
desen halt meg, ahogy élt. Itt hagyta kollégáit, akik szerették
békességéért, szorgalmáért. Itthagyta feleségét két pici
gyerekkel, akiket fel kellett volna nevelnie. A halál életünk
utolsó pillanata, el kell fogadnunk a létét, bele kell nyugod-
nunk megtörténtébe. De a fiatalon bekövetkezett, oktalan
halál az ember lelkét feldúlja, nehezebb megbékülni vele. Ûrt
hagyott maga után, a helyébe nem lép senki. A Badacsony-
tomaj VN KFT dogozói munkatársukat gyászolják, emlékét
szívükben mélyen megõrzik.

BBoollllaa  JJóózzsseeff  üüggyyvveezzeettõõ

Elment kollégánk,
Hajnal Robi

Fotó: Deák



Iskolánk vendége volt május 6-án Õsi Attila paleontológus,
aki másodéves egyetemi hallgatóként tagja volt annak a
kutatócsoportnak, amely 2000-ben dinoszaurusz-cson-
tokra bukkant a bakonyi Iharkút település határában.

A feltárás és a kutatómunka ma is folyamatban van. A
képekkel illusztrált elõadás sok új ismerettel gazdagította
diákjainkat, de az is kiderült, hogy néhány tanulónk komoly
tudással rendelkezik ennek a kihalt állatfajnak a
témakörében. CCssiizzmmaarriikk  BBéélláánnéé

Bakonyi dínók

Népmesemondó versenyt szervezett a Tapolcai Kistérség, a
sajátos nevelési igényû tanulók számára április 19-én, ame-
lyet a Tatay Sándor Általános Iskolában rendeztek.

A versenyzõk egy kötelezõ és egy szabadon választott ma-
gyar népmesét adtak elõ. A megmérettetés szép számú hall-
gatóság elõtt zajlott, a mesemondókon és kísérõiken kívül
napközis tanulóink és szinte az egész alsós munkaközösség
helyet foglalt az elõadó teremben. 

A zsûri tagjai - Varga Béláné közoktatási referens a tapol-
cai Kistérségtõl, Fodorné Csöglei Erika intézményvezetõ a
tapolcai Nevelési Tanácsadóból, Tóth Natália történelem-
magyar szakos tanár - igen nehéz helyzetben voltak. A
végleges eredmény csak hosszas tanácskozás után született
meg és a következõképpen alakult: Nagy Balázs (Tapolca,
felkészítõ tanár: Johnné Sallai Ibolya), Kolompár Ferenc
(Badacsonytomaj, felkészítõ tanár: Bolfné Tóth Melinda),
Sebõ Bálint és Veres Noé (Révfülöp, felkészítõ tanár: Kissné
Hajdú Gabriella), Wolf Milán (Nemesgulács, felkészítõ
tanár: Kiss Anita), Különdíjas: Sebõ Bálint (Révfülöp). Varga
Béláné és Fodorné Csöglei Erika elismerõ szavakkal méltat-
ta a kezdeményezést és a rendezvény hagyományteremtõ
ismétlésére bíztattak. BBoollffnnéé  TTóótthh  MMeelliinnddaa  ggyyóóggyyppeeddaaggóógguuss

Mesemondó verseny

A Kazinczy-napok keretében Tapolcán megrendezett
versenyeken ismét részt vett a Tatay Iskola.

Helyesírás, magyar nyelv és irodalom, matematika tan-
tárgyból mérették meg magukat versenyzõink és nagyon
szép eredményeket értek el: Folly Bernát Péter (2. o.)
helyesírásban elsõ helyezést, (felkészítõ tanára Kovácsné
Zsebeháy Valéria), matematikában Gerstenkorn Kelemen (6.
o.) a második, míg Illés Bence (6. o.) a harmadik helyen
végzett. ZZaapplleettááll  JJóózzsseeff  ffeellkkéésszzííttõõ  ttaannáárr  

Kazinczys 
eredményeinkA Balatonfelvidéki Szín-Vonal Iskola rendezi az alapfokú

mûvészetoktatási intézmények képzõ- és iparmûvészeti
ágának legfontosabb idei országos tanulmányi versenyét a
III. Országos makett- és papírtárgy készítõ-, valamint fém-
mûves versenyt, május 20-21-én Badacsonytomajon, a
Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolában.

A kétnapos döntõbe az OKÉV által felkért zsûri - Nagy
Imre egyetemi tanár, Mózesi Egon iparmûvész, Geisbühl
Tünde képzõmûvész - az ország legkülönbözõbb
intézményeibõl a beküldött jeligés pályamunkák alapján 65
tanulót válogatott be.A kísérõ tanárokkal és szülõkkel közel
száz fõ vesz részt a kétnapos rendezvényen. A badacsony-
tomaji iskolába járó gyerekek közül az alábbi tanulók jutot-
tak be a döntõbe: Papírtárgy készítõ kategória: Illés Bálint,
Gersternkor Kelemen. Fémmûves kategória: Tobak
Dominik, Béres Alexandra Kitti, Szlávik Barbara. Felkészítõ
tanáruk Széplaki Nóra. A kétfordulós versenyen pénteken
(május 20) 13-19 óráig a tanulók a szabadon választott
kategóriában mérik össze tudásukat, szombaton 8-13 óráig a
kötelezõ feladatot oldják meg. A makettkészítõk mitikus hõs-
rõl készítenek figurát, figurális mobilszobrot, köztéri
plasztikát alkotnak. A fémmûves kategóriában versenyzõk
ékszereket és cégért készítenek. Az intézmény dottós kirán-
dulással mutatja be a versenyzõknek Badacsonytomaj
nevezetességeit.

BBaarraannyyaaii  ZZoollttáánnnnéé  iiggaazzggaattóó

Vetélkedõ alkotók

Nemesvitán rendeztük a 4. Badacsony Térségi Civil Ma-
jálist május 8-án, bár a programok hasonlóak voltak, mint
az elõzõ években, de a település adottságait, lehetõségeit is
szerettük volna bemutatni a résztvevõknek. 

Délelõtt a sporté volt a fõszerep a település focipályáján, a
délutáni hivatalos megnyitót követõen helytörténész segít-
ségével falusétán vehettek részt az érdeklõdõk, valamint szak-
vezetõvel gyógynövénytúra is indult. Több mint 30-an láto-
gattak el a falu érdekességének számító Anna-földházhoz. A
parókia épületében található állandó és idõszakos tárlatok
keretében miseruhákat és gyermekrajzokat, valamint a
NABE Nemesvitai Csoportjának „Életünk képekben” címû
fotókiállítását tekinthettük meg. Tamás László a kábítósze-
rekrõl tartott rövid ismertetést, amit nem csak a gyerekek,
hanem a felnõttek is érdeklõdve hallgattak végig. A színpa-
don bemutatkoztak a környék amatõr csoportjai. Fellépett
többek között Fekete Lajosné, Badacsonytomajról a Nyugdí-
jasok Egyesülete, a Szülõi Munkaközösség és az Ezüst Kü-
kapu Táncegyüttes, Badacsonytördemicrõl a Neon Moon
Line Dance Club és a Tördemic Néptánc Együttes, Balaton-
edericsrõl a Mazsorett- és Társastánc csoport, valamint a
Western Park, Nemesvitáról pedig a Fény Rózsái hastánc- és
a gyermektánc csoport.

Eközben a gyerekek megismerhették a „Játékos Balaton”
interaktív és a „VIGYÁZZ RÁM” környezetvédelmi tár-
sasjátékot. 

Népszerû volt a Vöröskereszt asztalánál a vérnyomásmé-
rés és a véranalízis. A résztvevõk megismerhették és vásárol-
hattak is a NABE kiadványaiból.

A Badacsony Térségi Civil Kerekasztal nevében ezúton is
köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a rendezvény
elõkészítésében és lebonyolításában segítséget nyújtottak és
külön köszönetemet fejezem ki a szereplõknek, akik mûso-
rukkal járultak hozzá a rendezvény sikeréhez.

DDeeáákk  FFeerreennccnnéé  BBTTCCKK  eellnnöökkee

Civil Majális

Árvai Adél
Békássy Éva
Bolf Annabella
Csepei Ferenc
Dressel Ármin
Gijsbers Zsófia

Kovács Janka
Kun Roland
Lampert Mónika
Maczó Lelle
Molnár Anna Borbála
Németh Stella

Péntek Axel
Petõ Réka
Sifkovits Anna
Sós Bernadett
Tóth Dorina
Tölli Gergõ

Badacsonytomaji
bérmálkozók 

Badacsony központjában egy éve épül a Hotel Bonvino
Wellness, Aktív és Borszálloda. Egy hónappal a tervezett
nyitást megelõzõen - tapasztalva az építkezést nehezítõ
körülményeket -megkerestük az üzemeltetõ Kft. egyik
tulajdonosát, Nagy Miklóst és feltettük a sokakban bizo-
nyára felmerülõ kérdést: tényleg meg fog épülni a szálloda?

- Ez számunkra eddig sem volt kérdés - válaszolta Nagy
Miklós - egy nagyon hosszú és alapos szakmai elõkészítés
után tavaly tavasszal megkezdõdtek az építési munkák és a
hó végére a kivitelezõnek be kell azt fejeznie. Pünkösdkor
már hatalmas rendezvény lesz, mivel a Turisztikai Egyesület
által szervezett Eljegyzési Ünnepséghez csatlakozott a szál-
loda és egy országos magazint is sikerült bevonni. Már most
rengetegen jelezték részvételi szándékukat és az érdeklõdés
egyre intenzívebb!

- Hogyan látja az együttmûködést a helyi vállalkozókkal?
- Egy olyan fejlesztésbe fogtunk bele, mely nem jelent

konkurenciát senkinek, hiszen hasonló szolgáltatás eddig
nem létezett a településen, de még annak környékén sem. A
vendégnek Tapolcáig kellett mennie, ha egy igényes szál-
lodát keresett. A szálloda célja, hogy minél több szolgáltató-
val együttmûködve, a lehetõ legszélesebb turisztikai kínála-
tot tudjuk a vendégeknek kínálni. A borozástól a vitorlázásig,
a kerékpározástól a kézmûves foglalkozásig számos területen
fogunk a térség kiváló vállalkozásaival együttmûködni.
Eddig is rengeteg támogatást kaptunk a minõségi turizmus-
ban érdekelt vállalkozóktól, s ez nagyon jól esett.

- Mit fog jelenteni a település életében ez a szálloda?
- Akik - mint mi is - régóta foglalkoznak vendéglátással, em-

lékeznek még, hogy egykoron milyen pezsgés volt Badacsony-
ban! Ezt fogjuk visszahozni, azzal a különbséggel, hogy egy új
vendégkör is meg fog jelenni, akik nyitottak és kíváncsiak a helyi
adottságokra és az eddiginél jóval jelentõsebb fizetõképes
keresletet jelentenek - persze ennek megfelelõ igényekkel.

Ha a város szempontjából nézzük a kérdést, akkor 35 új
munkahely jött létre, melybõl 15-öt badacsonyi és bada-
csonytomaji lakosok nyertek el és a többiek jelentõs része is a
kistérségben lakik. Egészen fantasztikus embereket tudtunk
leszerzõdni a szállodába, már õk is alig várják, hogy elkez-
dõdjön a szezon és közvetíthessék a helyiek vendégszeretét.
Részükre egész éves munkahelyet, jó fizetést, remek mun-
kakörülményeket és folyamatos továbbképzést biztosítunk.

Ezen túlmenõen a város egy újabb adófizetõvel lett gaz-
dagabb, mely az összes helyi adót együttnézve tízmilliót jóval
meghaladó bevételt fog az Önkormányzatnak jelenteni éves
szinten. Továbbá növekszik a strand, a parkoló, a múzeum
bevétele, valamint a többi vállalkozó éves forgalma is, ami to-
vábbi munkahelyteremtést és magasabb adóbefizetést jelent.

Ezekbõl a tényekbõl egyértelmûen látszik, hogy a szálloda
és a város egymás sikerének kölcsönös záloga: számunkra
fontos a rendezett környezet a településen és a vendégeink
biztonsága. Ezeket a körülményeket az önkormányzatnak
kell biztosítania; mi pedig mindent megteszünk a turizmus
fejlesztéséért. KKyy

Jó ütemben a Bonvino

Fotó: Deák 

Fotó: Zapletál

Fotó: Tatay

Fotó: Deák



Két hónapja veretlen a csapat

A közel 50 fõ résztvevõbõl szenvedélyének élõ 30 fõ ugya-
nis a délelõtt folyamán mindössze 4730 gramm halat fogott.
Tehát az egy fõre esõ átlag nem érte el a 156 grammot. A fõ
cél tehát nem a Balaton halállományának irgalom nélküli
pusztítása volt. Nekünk többet jelentett a piknik, melynek
hangulatát fokozta a horgásztársak által hozott és kínált bor,
pálinka és nem utolsó sorban Nagy Laci horgásztársunk
szervírozta langalló, melyet a fokhagymás tejföl, a mangali-
ca füstölt és sózott fehér szalonna, valamint a tavalyi és 3 éves
mangalica sonka sem tudott „elrontani”.

A rangidõs Frantal Tibi bácsitól az igazán ifi és új horgász
Pintér Mártonig sok - sok jó barát, horgász és hozzátartozó
vett részt a hangulatos rendezvényen.

Frantal Tibi bácsi 610 grammos szép dévért fogott, a ma-
radék négy kilónyi halon hét horgásztársunk osztozott, kö-
zöttük a legfiatalabb Pintér Marcit is meg kell említeni. A
halak már a következõ rendezvényünkhöz nyújtanak sajnos
„karcsú” alapot, nevezetesen a Pünkösdi keszegfesztiválhoz.

A BSHE vezetõsége és teljes tagsága köszöni mindazok-
nak a segítségét, akik lehetõvé tették a rendezvény lebonyo-

lítását: városunk önkormányzatának és képviselõ-testü-
letének, a Városüzemeltetõ VN Kft., a mûvelõdési központ,
Andikának - a szép fényképekért. Köszönjük minden hor-
gásztársunknak, akik a fõ cél eléréséhez az összekovácso-
lódás folytatásához jelenlétükkel és családjuk részvételével
hozzájárultak. Hajrá Badacsonyi Sporthorgászok!

KKoovvááccss  AAnnddrrááss  BBSSHHEE  eellnnöökkee

Anyakönyvi Hírek

Farkas Bianka
Giczi Klaudia és Farkas Zoltán gyermeke

(született február 13-án)

Tóth Ákos
Csizmazia Zsuzsanna és Tóth Roland gyermeke

(született április 1-én)

Amikor százharminc torokból csendült föl a második egy-
házzenei találkozón a gyönyörû mû a fenti idõben és helyen
Krisztin N. Lászlóné vezényletével, a hallgatóság és dalosok
egyaránt úgy éreztük, lelkileg megtisztultunk és feltöltõd-
tünk. Az elõzõ év tavaszán indult a nagyszerû kezde-
ményezés Tapolcán, Eizler Csabának és a Protestáns
Templom énekkarának köszönhetõen, mely szerint a szak-
rális mûveket is éneklõ kórusok külön-külön bemu-
tatkozhatnak, illetve közösen énekelhetik az elõre megadott
mûveket. Az idén a „Nõk a Balatonért" civil szervezet bada-
csonytomaji csoportjának énekkara vállalta magára a ren-
dezõ szerepét. Példamutató összefogással és szorgalommal
igyekeztünk eleget tenni a nem mindennapi kihívásnak.
Egyrészt gyakoroltuk a mûsort, másrészt összeállítottuk a
találkozó programját, plakátokat és meghívókat készítettünk,
emellett süteményt sütöttünk, s igyekeztünk jó házigazdák
lenni. Mellénk állt a helyi önkormányzat, Földi István atya,
Zentai István kántor, s számtalan vállalkozó a településrõl, a
borászokkal az élen.

A második egyházzenei találkozót megtisztelte a
Veszprémi Érsekség képviseletében Dr Bohus Péter fõ-egy-
házmegyei zenei fõigazgató, aki méltatta és értékelte a bon-
takozó szép hagyományt megnyitó beszédében. Hét kórus
mutatta be mûsorát, a gregoriántól a népéneken át Kodály
Zoltán zsoltáráig, s a modern Ave Maria-ig. Kiváló munkát

végeztek a felkészítõ karnagyok, nagyon szép programot
hallhatott a szép számú közönség.

A tapolcai Batsányi János Népdalkör Füstös Mária
vezetésével, a Tapolcai Protestáns Templom Énekkara Haga
Kálmán vezényletével mutatta be mûsorát. A Balatonfüredi
Református Egyházközösség énekkarának mûvészeti
vezetõje Bánó Veronika, a tapolcai Batsányi János Vegyeskaré
Dér Krisztina. Az egyetlen fesztiválkórus, a Tapolcai
Kamarakórus karvezetõje Török Attiláné, a balatonedericsi
Magnificat kórus dirigense Némethné Kálmán Zsuzsa. A mi
mûsorunkat Krisztin N. Lászlóné tanította be. A közösen
énekelt mûvek bemutatásakor a karnagyok váltották egymást,
majd Zentai István kántor orgonajátéka mellett szólt az összkar.

Emelte a szép hangverseny színvonalát, hogy több
énekkar hangszeres kísérettel énekelt. A zárszót Krisztin
Németh László városunk polgármestere vállalta, aki hangsú-
lyozta, hogy lélektõl lélekig szállt a dal, s köszönetet mondott
a fenséges élményért. A templomi szereplés után az iskola
szép aulájában a lelki táplálék után bõséges enni-innivaló
várta a vendégeket, s jó hangulatú baráti beszélgetés alakult
ki. A búcsúzás már a folytatásra is utalt, valószínû a Batsányi
János Vegyeskar lesz a következõ találkozó szervezõje.

Köszönjük azoknak, akik eljöttek meghallgatni a kóru-
sokat és jelenlétükkel támogatták, elismerték a NABE
énekkar munkáját.                                TTóótthh  MMaarriiaannnn,,  NNAABBEE

Egyházzenei találkozón dicsérték az Urat

Baráti horgásztalálkozó

Rosszul kezdõdött a tavaszi szezon, de az elsõ gyõzelem óta
tényként említhetjük, hogy nem lehet legyõzni a Badacsony-
tomaj-Tapolca együttesét az NB III Bakony csoportjában,
hiszen már 8 forduló óta veretlen a csapat. Jelenleg 27 for-
dulót követõen 30 ponttal a 11. helyen áll az együttes. 

A legutóbbi idegenbeli találkozón a Lipóti-Pékség
otthonában igaz gólt nem, viszont egy pontot szerzett a
Tomaji csapat, amely a következõ összeállításban szerepelt: 

Osbáth - Baumann, Bárány, Németh R., Lukácsa, Balogh,
Tóth, Csala, Németh A., Mayer (Jakab 75.), Kiss. Edzõ:
Németh István.

A legutóbbi hazai találkozón a zord idõjárásban a
Szombathelyi Haladás B csapatával játszottak 2:2 arányú
döntetlent. A 6. percben Kiss Márton góljával vezetett a csa-
pat, majd négy perccel késõbb egy öngóllal egyenlített a ven-
dég együttes. A félidõ hajrájában Bárány hátulról lerántotta a
vendégek támadóját, amiért a mérkõzésen sokat kritizált já-
tékvezetõnõ jogosan kiállította. A szünet után aztán szinte
azonnal megszerezte a Haladás a vezetést, majd a kitûnõen
küzdõ hazaiak egyenlítettek. Teljesen megérdemelten, egy
szabadrúgást követõen Szõcze remekül csúsztatta fejjel a bal
felsõ sarokba a labdát, beállítva ezzel a végeredményt.

A csapat eredménye: B.tomaj-Tapolca-Hévíz 0:1; Pápa B-
B.tomaj-Tapolca 1:1; B.tomaj-Tapolca-SVSE 0:2; Várpalota-
B.tomaj-Tapolca 0:0; B.tomaj-Tapolca-Bük 3:0; Celldö-
mölk-B.tomaj-Tapolca 4:5; B.tomaj-Tapolca-Kõszeg 5:1;
ZTE B-B.tomaj-Tapolca 1:3; B.tomaj-Tapolca-Balatonfüred
1:1; Lipót-B.tomaj-Tapolca 0:0; B.tomaj-Tapolca-Haladás B 2:2.

Hátralévõ mérkõzések: MTE 1904- B.tomaj-Tapolca; B.tomaj-
Tapolca-Csorna; B.tomaj-Tapolca-Sárvár; Répcelak-B.tomaj-Tapolca.

Az e havi tudósítás és beszámoló végére mindenképp hoz-
zátartozik egy nagyon fontos gondolat. A csapat március 19-
én kapott ki utoljára és ez ismerve a viszonyokat min-
denképp dicséretes teljesítmény. Baumann Szabolcs a csa-

patkapitányt kértük, hogy válaszoljon kérdéseinkre:
- Hogyan értékeled az eddigi tavaszi mérkõzéseket, hiszen

már két hónapja veretlenek vagytok?
- Hála istennek nagyon jó a csapat, remekül összeszok-

tunk, de a legfontosabb, hogy csapattársak mellett még bará-
tok is vagyunk. Küzdünk, hajtunk egymásért, mindenki
odateszi magát a mérkõzéseken, és ennek ez az eredménye.
A legnagyobb gond viszont az, hogy az önkormányzatok
nem támogatnak bennünket megfelelõen, sem a Tapolcai,
sem a Tomaji. Sokkal jobb eredmények is születhetnének, ha
õk is mellénk állnának. 

- A következõ szezonra ez kihathat?
- Biztosan, mert senki nem tud semmit, elmaradások vannak,

több havi pénzzel tartoznak nekünk. Mi mégis hozzuk az ered-
ményeket, de mégsem érezzük, hogy támogatnának minket.

- A mai Haladás B elleni mérkõzés elég viharos volt, de
nemcsak a szél miatt. A szurkolók és ti is a pályán többször a
játékvezetõ döntéseit kritizáltátok. Hogy láttad ezt a bajnok-
it az emberhátrányos döntetlen ellenére?

- Igen, én úgy láttam, hogy két 11-est nem adott meg
nekünk, azonkívül a kétes szituációkban rendre a vendégek
javára döntött. A tizenhatos elõtti szabálytalanságoknál a
kárunkra, míg a szombathelyieknek kedvezõen ítélt, így
összességében nem voltunk elégedettek vele.

- Ha tizenegyen vagytok, akkor meglett volna a meccs?
- Igen meglehetett volna, mert a második félidõt így is

végigtámadtuk. Igaz, hogy õk is néha eljöttek kontrákból, de
nekünk megvoltak a helyzeteink, egy kicsit jobb koncentrá-
cióval nyerhettünk volna.

- Németh István vezetõedzõ vehemens típusú edzõ.
Milyen vele dolgozni?

- Jó edzõ, kiváló légkört alakított ki, a csapattal együtt él és
mozog. Nagyon sokat köszönhetünk neki, hiszen ha õ nem
lenne, akkor már sokan nem itt fociznának. TTaappoollccaaii  GGáábboorr

Sportmajális
A badacsonytomaji Sportegyesület és a Városi Mûvelõdési
Központ és Könyvtár ebben az évben a Sportpályán ren-
dezte meg a Sportmajálist.

A tavaly megálmodott „Badacsonytomaj Bajnok Csapata”
elnevezéssel elindított kétfordulós torna május elsejei kezde-
tén a rossz idõ ellenére is hat csapat nevezett. Mivel a tavalyi
gyõztes Tomaj II. együttese nem indult, már ekkor biztos
volt, hogy új bajnokot avatunk. Két pályán kezdõdtek el a
mérkõzések, s már az elsõ találkozókon látszott, hogy a nap
folyamán bármi megtörténhet. A Töccs Egyet néven induló
csapat már az elsõ meccsen jelezte, hogy komolyan gondol-
ják a tornagyõzelem gondolatát, hiszen a Török Zoltán
vezette, Akik még szerettek focizni nevû csapatot 8:1-re sike-
rült legyõzni. A folytatásban a Tûzoltók két veresége lepett
meg mindenkit. Az U17-es fiatalok lendületes, ötletes játéka
sok színt hozott az esõs vasárnap délelõttbe.

A lejátszott 15 mérkõzésen szerencsére komoly sérülés
nem történt, így élményekkel, és persze fáradtan sorakozhat-
tak fel a csapatok az eredményhirdetésre. Tekintettel arra,
hogy a Május 1 Kupa az elsõ forduló volt Badacsonytomaj
Bajnok Csapata címért folytatott küzdelemben, fontos, hogy
a Városnapi küzdelmekben ugyanezek a csapatok részt tud-
janak venni, hiszen a két torna összeredménye alapján
hódíthatják el a vándorserleget.

Bízunk benne, hogy aki ezen a délelõttön kint volt a sport-
pályán a szemerkélõ esõ ellenére is jól érezte magát és
találkozunk vele a hónap végén, május 28-án a Városnapon is.

A torna  végeredménye: elsõ a Töccs Egyet (13 ponttal), 2.
az Esetlenek (12), 3. az Akik Még Szerettek Focizni (9), 4. a
Höt (7), 5. a Töki  Fc (3), 6. Varga Laci Csapata (0 ponttal).

DDeeáákk  FFeerreennccnnéé

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Folytatás az 1. oldalról...

Folytatás az 1. oldalról...



Összes közhasznú tevékenység bevétele (ezer Ft-ban):
60.588; Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás:
10.790; helyi önkormányzattól: 5.120; egyéb: 5.670; Pályá-
zati úton elnyert támogatás: 4.862; Közhasznú tevé-
kenységbõl származó bevétel: 42.444; Tagdíjból származó
bevétel: 2.469; Egyéb bevétel: 23

Közhasznú tevékenység ráfordításai: 61.668; 
Anyagjellegû ráfordítás: 1.522; Személyi jellegû ráfor-

dítás: 3.180; Egyéb ráfordítás: 56.772; Tárgyévi közhasznú
eredmény: -1.080

Az Egyesület alapfeladata  a magán- és közszféra part-
nerségén, a közös érdekeltségen alapuló turizmusfejlesztés
megvalósulása a térségben. E cél elérésének érdekében az
Egyesület turisztikai információs irodát mûködtet, össze-

hangolja és támogatja a turisztikában érdekelt vállalkozá-
sok, szolgáltatók és az önkormányzatok tevékenységét,
valamint képviseli érdekeiket, szakmai tanácsadó tevé-
kenységet folytat és együttmûködik szakmai szerveze-
tekkel, turisztikai szolgáltatásokat közvetít, valamint turisz-
tikai fejlesztéseket kezdeményez. Emellett statisztikákat
készít a helyi turisztikai szolgáltatásokról, eredményekrõl
és turisztikai szempontból fontos rendezvények, prog-
ramok megvalósítását kezdeményezi, valamint feladatai
közé tartozik még Badacsony és környéke környezetének
védelme, illetve fejlesztése. 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
Kiadásai és ráfordításai a cél szerinti tevékenység meg-
valósításához járultak hozzá.

Köszönetnyilvánítás 
Köszönet mindazoknak, tagjainknak, segítõinknek,

érdeklõdõknek, akik az Egyesület tevékenységének
ellátásához tárgyévben, és a jövõben bármilyen formában
segítséget nyújtottak, vagy segítséget fognak nyújtani.

Költségvetési támogatások, egyéb pályázatok felhasz-
nálása. 

Az Egyesületnek a tárgyévben Az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Regionális Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott KDOP-
2.2.1/D-2009-0004 azonosító számú elnyert pályázati
pénzbõl 19 339 404.- Ft átutalásra került. Ebbõl 2010-
évben 4 861 715.- Ft került felhasználásra.

BCTE - Közhasznúsági jelentés

Borbarangolás - „egy jóízû kaland”
Badacsonyi borászok szombatonként 18.00 órától

mutatják be a pincék rejtekében õrzött legzamatosabb
boraikat, melyeket ínycsiklandó falatokkal és kellemes dal-
lamokkal tesznek még felejthetetlenebbé.

További titkokat az étkekrõl, zenérõl, nyitva tartásról,
szállásról, vendégek szállításáról a résztvevõ pincészetektõl
lehet megkaparintani.

Május 21. Sabar Borház
+36-30-518-4540, sabarborhaz@citromail.hu 
Május 28. Málik Zoltán Pincészete
+36-30-530-0136, badacsonytomaj@tourinform.hu

Város- és Gyermeknap - május 28. Badacsonytomaj
Pünkösdi élménydömping - június 11-13.

Hagyományok, népszokások kelnek ismételten új életre
a Badacsony Régió pünkösdi rendezvénysorozatában! A
termékenység, az újjászületés és a párválasztás ünnepe
különleges élményekkel kecsegtet e szerelmes vidéken.

Ilyen a legendás Rózsakõnél megrendezésre kerülõ
Pünkösdi eljegyzési ceremónia, vagy a táj inspirálta
muzsikusok és mûvészek által prezentált Fiatal Mûvészek
Fesztiválja, ráadásul erre a hétvégére esik a badacsonyi
Kéknyelû szõlõ virágzásának jeles ünnepe is, így a
Badacsony Régió színes programjaival és nemes boraival
egy igazán emlékezetes hétvégére csábítja a vendégeit, ahol
válogathat a borászok, vásározók színes kínálatából.

Várjuk azoknak a szerelmespároknak a jelentkezését,
akik a vasárnap 15:00 órakor induló menettel lovasko-
csikkal elindulnak a Rózsakõhöz, hogy ott eljegyezzék
egymást! 

Minden jegyespár egy palack úgynevezett Eljegyzési
Bort kap ajándékba, melyet májusban a Badacsonyi
Borvidék Kéknyelû Borversenyén választanak ki a
Badacsonyi Pincészetek legjobb kéknyelû borai közül,
ráadásul a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
jóvoltából egy szerencsés pár egy egész hétvégén keresztül
ingyenesen élvezheti Badacsony vendégszeretetét.

Jelentkezni a badacsonyi Tourinform Irodában lehet!
Tel.: 87/431-046 e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
web: www.badacsony.com 

A legenda
A Kisfaludy-ház felett található az a hatalmas lapos ba-

zaltlap, amit a helyiek Rózsakõként emlegetnek. Valami-
kor régen gurulhatott le a hegy oldaláról. Nevét Szegedy
Rózáról kapta, aki szerelmével, Kisfaludy Sándorral üldö-
gélt ott. Ebbõl született a legenda, amit a helyiek így
mesélnek:

„Hogyha egy leány meg egy legény ráül a kõre, háttal a
Balatonnak, egymás kezét fogva, még abban az évben
egymáséi lesznek, összeházasodnak. De az is elég, ha a leány ül
a kõre, háttal a tónak, rágondol szerelmesére és felsóhajt. Akire
gondol, annak a szíve érte fog dobogni.”

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület már évek óta
rendez az ehhez a regéhez kötõdõ programokat, melyen
jegyespárok részesévé válhatnak a Rózsakõ legendának.

Idén azonban a Cosmopolitan magazin, és a ren-
dezvény napján nyitó új badacsonyi szálloda, a Hotel
Bonvino Wine & Spa is csatlakozott a programhoz, így sor-
solás útján kiválasztott 33 pár  a szálloda jóvoltából extra
programokon is részt vehet:  egy remek partyn és az exklu-
zív szálloda megnyitón, sõt nyerhet egy fantasztikus lány-
búcsút 10 fõ részére!
Pünkösdi eljegyzés programja 2011. június 12.
15:00 Találkozó a badacsonytomaji Bazalt Templomnál,

ahol ünnepélyesen köszöntik a jegyeseket.

16:00 A jegyespárok díszes lovaskocsikkal elindulnak a
Rózsakõhöz, útközben a megállóknál borral, finom-
ságokkal és zenével  látják vendégül õket. 
Az állomások:
Borbarátok Étterem, Bacchus Étterem, Dísztér,
Szent Orbán Étterem és Borház, Szegedy Róza
Ház-Múzeum.

17:00 Eljegyzés a Rózsakõnél, ahol a párok kívánság
lufikat engednek el, és kapnak egy kézmûves eljegy-
zési gyûrût, hogy örökre emlékeztesse õket a bada-
csonyi fogadalomra.

33 szerencsés jegyespár eljegyzési partyn vehet részt a
Hotel Bonvino Wine & Spa szállodában, melynek prog-
ramja az alábbi:
Mikor?

Az eljegyzési partyt 2011. június 12-én 18.30-tól tartjuk.
Hogyan jelentkezhetsz?

Küldj egy rövid fényképes bemutatkozást a badacsony-
tomaj@tourinform.hu e-mail címre. Pár mondatban írd le
a találkozásotokat leendõ férjeddel, a hobbytokat, vagy
bármit, amit fontosnak tartasz elmondani magatokról. 

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület, a Cosmopoli-
tan magazin és a Hotel Bonvino együtt választják majd ki
a 33 jegyespárt! 
18:30-22:00 Szálloda megnyitó ünnepség, majd lampionos

eljegyzési party vacsorával a Hotel Bonvino Wine &
Spa hotelben, ahol minden pár egy exkluzív
borválogatást kap a badacsonyi pincészetek
jóvoltából. Kisorsoljuk a nyertes párt.

22:00 Pezsgõs koccintás a HELKA hajó fedélzetén, a Ba-
latonon, ahol a szerelmesek a vízparton úszó mécse-
seket engednek el, útjára eresztve közös életüket.

22.00 után Szabadtéri utcabált rendezünk.
Mi a nyeremény?

A 33 szerencsés jegyespár nemcsak az eljegyzési partyn
vehet részt, de a legszerencsésebb mennyasszony egy fan-
tasztikus lánybúcsú részese is lehet. A partyn kisorsolt
menyasszony és 9 barátnõje eltölthet egy varázslatos éjsza-
kát a Hotel Bonvino Wine & Spa szállodában teljes ellátás-
sal és borkóstolóval. Ráadásul a nagykanizsai Angyalosi
Autóház jóvoltából egész napra egy szuper

BMW-vel és igény esetén sofõrrel is gazdagodik. Ha
megjött a kedved, csatlakozz mihamarabb, hogy egyike
legyél a 33 szerencsés jegyespárnak!

BADACSONYTÖRDEMIC
Tanúhegyek teljesítménytúrák - május 21-22.
Május 21. szombat  - gyalogos teljesítménytúrák
Május 22. vasárnap - kerékpáros teljesítménytúrák

A Börzsöny Természetjáró és Hegymászó Egyesület
május 21-22-én rendezi meg a 4. gyalogos és 3. kerékpáros
teljesítménytúráját.  Az elsõ napon 50, 30, 20, 10 illetve 8
kilométeres távokon, míg vasárnap 70, 50 és 30 kilo-
méteren próbálhatják ki magukat a sportolni vágyók. Ter-
mészetesen a leghosszabb távok némi felkészülést igé-
nyelnek, de a 10-20 kilométeres gyaloglásnak, illetve 30
kilométeres kerékpározásnak azok a CSALÁDOK  is nyu-
godtan nekivághatnak, akik csak nagyon ritkán szánják rá
magukat a sportolásra. A rövidebb távokat kifejezetten
nekik szánták a rendezõk.  

A környezet és a szervezõk lelkesedése ismeretében már
csak a jó idõjárásban kell bízni és ha minden adott, akkor
egy sportos hétvégét tölthet el akár Ön is az éledezõ
Balaton partján! Nevezési díj 600-800.- Ft

A két nap programjairól részleteket a www.bthe.hu
illetve a www.badacsony.com oldalon találhat az érdek-
lõdõ. 

SZIGLIGET
890 éve történt - május 21. (szombat) Avasi torony
18.00 Megemlékezés Szigliget elsõ írásos említésérõl
18.30 Lévai Mária hárfamûvész mûsora
Orbán-nap - május 28. (szombat) Pupos Pince
10.00 Szentmise
10.45 Az újbor megáldása
11.00 Megnyitó
11.15 Sashalmi Orsi nosztalgia dalokat énekel
13.00 Szigligeti Gyöngyvirágok Néptánccsoport
14.00 Kelet Fénye hastánccsoport
15.00 Táncos-zenés mûsor
16.00 Szigligeti Táncoló Talpak
17.00 Tóth Vera énekel
18.00 Kalimutu Jazz Band koncertje
Hõsök napja - május 29. (vasárnap)
Hõsök kertje, Rókarántói-domb
17:00 A megújult Hõsök kertjének és az amerikai emlék-

mû avatási ünnepsége.
Íjászverseny - június 5. (vasárnap), Vár
Várfesztivál - június 11-13.
JJúúnniiuuss  1111..  ((sszzoommbbaatt))
13.00 Megnyitó
13.20 BRASS SHOW

- Daniel Speer Brass fúvós együttes
14.20 Kinizsi táncegyüttes mûsora
15.20 Vásári játék (Az igazmondó juhász)

a T.M. stúdió elõadásában
16.00 Kelet Fénye Hastánccsoport
17.00 Apródavatás
18.00 Palonai Magyar Bálint Hagyományõrzõ

Egyesület harcászati bemutatója
JJúúnniiuuss  1122..  ((vvaassáárrnnaapp))
11.00 Paprika Jancsi - bábelõadás
12.00 Hangulatkeltés középkori módra

(Hollóének Hungarica Régizenei Együttes)
13.00 Solymászbemutató
13.40 Batsányi táncegyüttes
14.40 Team 4 Music „Magyarország történelme dalokban”
15.40 Apródavatás
16.30 Magyar Királyi Kardforgatók Rendje
17.35 Középkori zenei koncert (Hollóének Hungarica

Régizenei Együttes)
JJúúnniiuuss  1133..  ((hhééttffõõ))
11.00 Boombatacuda ütõs együttes
12.00 Tapolcai Musical Színpad
13.00 Keszi Lövõk Hagyományõrzõ Egyesület
14.00 Óperenciás Bábszínház mûsora: Az ezeregyéjszaka

legszebb meséi
14.40 Veszprém Néptánc Együttes
15.40 Szigligeti Táncoló Talpak

További információ:
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület -Tourinform iroda

Tel./fax: +36-87-531-013; +36-87-431-046
www.badacsony.com

Programajánló
Programajánló a Badacsony Régióban, Badacsony, Badacsonytomaj
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A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület vissza nem térí-
tendõ támogatást nyert a Közép-dunántúli Operatív
Program keretében a helyi turisztikai desztináció me-
nedzsment szervezet továbbfejlesztésére, melynek egyik
eleme a nordic walking sport ismertségének terjesztésére
a helyi lakosság és a térségbe érkezõ turisták körében és a
túravezetõi képzés.

2011. május 8-án tartottuk a  nordic walking túravezetõi
képzést Badacsonytördemicen a Faluházban.

A képzésen 9 fõ (Maurer Tímea, Páros Dóra, Király
Nikolett, Cseh Ágnes, Csala Tamás, Lakat Veronika, Varga
Balázs, Kovács Katalin, Nagyné Dittrich Dóra) vett részt
Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Ábrahámhegy és
Szigliget településekrõl.

A résztvevõk nemzetközileg elismert túravezetõi
képesítést szereztek. Vállalták, hogy a térítésmentesen biz-
tosított képzés fejében 2013. december 31-ig terjedõ
idõszakban évente három alkalommal ingyenesen vezet-
nek nordic  walking túrát a Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesület által szervezett nordic walking túrák alkalmával.

A képzést szakképzett oktatók Galambos László,a
Magyar Nordic Walking Országos Sportszövetség elnöke,
és Galambos Lászlóné, a Magyar Nordic Walking
Akadémia elnöke tartotta.

Április 12-én kedd este a budapesti Legenda hajón hirdette
ki a Turizmus Trend szerkesztõsége az Iránytû kommu-
nikációs verseny végeredményét. 

41 nevezõ 52 munkája került a Turizmus Trend
szervezésében zajló Iránytû kommunikációs verseny zsûrije
elé, végül a döntõbe 31 pályamunka jutott be.

A zsûrit Román Balázs, a Kreatív online fõszerkesztõje,
Szedlák Péter, az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi
Képviselet marketing menedzsere, Varga Ferenc, a Corvus
Design Reklámügynökség ügyvezetõje, valamint Szántó
Zoltán, a Turizmus Trend fõszerkesztõje alkotta. A zsûri
megítélése szerint a shortlistre került pályamûvek minde-
gyike elismerést érdemel.

A zsûri szavazatainak összesítése után a Print (non-profit)
kategóriában Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
Badacsonyi Régió invitatív kiadványa kapta az elsõ helyet!

Íme a kiadvány címoldala:

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület éves soros köz-
gyûlését 2011. április 15. (péntek) 18.00 órától  tartotta a
Tatay Sándor Általános Iskola elõadótermében. 

Napirendek voltak:
1) 2010. év pénzügyi beszámolója 
- Felügyelõ Bizottság beszámolója
2) 2010. év elnökségi beszámoló
3) Alapszabály módosítás - tagdíj
4) 2011. évi költségvetési terv
5) 2011. évi munkaterv
A közgyûlésen megjelent tagok elfogadták az elnökség

beszámolóját a 2010. évi gazdálkodásról és szakmai tevé-
kenységrõl, valamint a Felügyelõ Bizottság beszámolóját.

Az Elnökség elõterjesztette a tagdíjemelésre tett
javaslatát, amit a közgyûlés támogatott.

A 2011. évi költségvetési terv és a munkaterv szintén
elfogadásra került.

Ezúton is köszönjük megjelent Tagjaink aktív rész-
vételét!

BCTE Közgyûlés

Nordic walking túravezetõi képzés 

A TDM pályázat keretében Egyesületünk tagjainak
lehetõsége nyílt szakmai tapasztalatszerzésre a dél-tiroli
Merán tartományban.

Az elsõ napon a helyi turizmus mûködtetés minta-
példájával ismerkedhettünk Schenna-ban. Megtudhattuk
hogyan csináljunk 1 millió vendégéjszakát bakancsos turiz-
musból. Schenna Dél-Tirol turizmusában is kiemelkedõ
gyöngyszem, amely a sikeres meráni turisztikai térségben
található, s amelynek teljesítménye svájci példákkal vetek-
szik. Az elmúlt 50-60 év alatt a 6 vendégszobával rendelkezõ
- parasztgazdaságból álló település „messze földön híres” tu-
risztikai top-desztinációvá fejlõdött, példaértékû összefogás-
sal és kellõ professzionalizmussal. 

Találkoztunk a turisztikai egyesület vezetõivel; a Schennai
Turisztikai Egyesület elnökével és a Schennai Turisztikai
Egyesület igazgatójával. Megtekintettük a turisztikai irodát is.

Délután az Egyesület Elnöke mutatta be saját vál-
lalkozását, egy bababarát hotelt. Természetesen nem maradt
el a városnézés sem és a Schloss Rametz-ben megkóstolhat-
tuk a helyi borokat is. Másnap látogatást tettünk Meránban
a Marketing-gesellschaft Meran (MGM) - a Merani

Turisztikai Szövetség munkaszervezeténél. A tartományi
szintû szervezet igazgatója tartott kiváló elõadást a térségi
együttgondolkodásról, együttmûködésrõl, az MGM mûkö-
dési struktúrájáról, feladatairól, és marketingstratégiájáról.

Délután a Messner Mountain Museum-ban az innováció
és korszerû vonzerõfejlesztés példájával ismerkedhettünk.
Reinhold Messner, a világhírû hegymászó (elsõként õ hódí-
totta meg a Mount Everestet oxigénpalack nélkül) Dél-Tirol
szülötte. Az elmúlt néhány évben szinte minden idejét
annak a projektnek szentelte, hogy létrehozza A HEGY
tematikus múzeum-hálózatát. Kitartó munkájának,
hírnevének köszönhetõen Dél-Tirol tartománnyal összefog-
va az ötlet 5 helyszínen meg is valósult. 5 régi, elhanyagolt
várat újítottak fel, amelyek mindegyikében a hegy valamely
vonatkozását dolgozzák fel tematikus kiállítások keretében
(A hegy és az ember, A hegy és a vallás, A hegy, mint geoló-
giai jelenség, etc.) Pillanatnyilag e múzeumhálózat Dél-
Tirol egyik leglátogatottabb turisztikai attrakciója. 

(A szakmai tapasztalatok összegzését a következõ lap-
számban fogjuk közölni helyhiány miatt.)

Sikeres dél-tiroli tanulmányút

Elsõ helyezett kiadvány
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Mivel egy ideje már nem veszed fel a telefonod, ha látod,
hogy én hívlak, kénytelen vagyok ebben a formában
tudtodra hozni a véleményemet. Ifj. Deres László vagyok, a
www.badacsony.hu weboldal tulajdonosa és a Balaton-
Konferencia Kft ügyvezetõje. Multinacionális cégeknek
szervezünk tréningeket, konferenciákat és mondhatom
nem is rosszul, hiszen ezekben a nehéz években is 110-130
millió forint értékben van megrendelésünk. Hét éve dolgo-
zom a konferenciaturizmusban és ez alatt néhány, üzleti
szempontból fontos dolgot megtanultam, ezek közül
szeretnék egyet említeni, az internet jelentõségét, mert
szokták mondani „az interneté a jövõ”. Ez már nem igaz,
mert az internet már jó ideje a jelen is, azt is mondhatnám,
hogy ott dõl el szinte minden! Szóval nem csak hirdetni
kell, de az sem mindegy, hogy mikor és hol tesszük azt.

A www.badacsony.hu weboldalt évente 80-120 ezren láto-
gatják, ez 80-120 ezer potenciális családot, baráti társaságot
jelenthet, hiszen szállást, programot... keresnek Nálunk.
Errõl a weboldalról, elõször cirka 12 éve képviselõként néz-
ted végig, hogy - akkori szintén nagyon tehetséges pol-
gármesterünk - Kálóczi Kálmán lemond és elajándékozza
Gyõrffy Árpádnak. Majd ami még ennél is súlyosabb hiba,
hogy 6 éve amikor a cégem visszavásárolta ezt a weboldalt, a

településnek is volt rá lehetõsége, hogy visszavásárolja, de Te
akkor is úgy gondoltad, hogy minek az Nekünk. Néhány
hónapja együttmûködési javaslatot terjesztettem be, ezáltal
ismét aktuális lett az ügy, ismét lehetõséget kaptál, hogy
kiköszörüld a csorbát, de Te „ügyesen” leszavaztatod azt.
Ezekért a sorozatosan elkövetett hibákért mondom, hogy
Internetbõl jár Neked az 1-es osztályzat!

Kora tavasszal megkérdeztél, hogy mi a javaslatom,
hogyan lehetne a szállástulajdonosoktól hatékonyabban
beszedni az idegenforgalmi adót. Nos, elõször is nem engem
fizetnek érte, hogy ezt megmondjam, de ha már magad nem
tudod kitalálni, bízzál meg vele egy szakembert, mert tudod
ez is egy szakma (8 éve felvételiztem az Önkormányzathoz,
nem vettetek fel). De ha már így alakult, hát elmondom
ingyen. Elõször is, ne abból indulj ki, hogy az itt élõ szállás-
tulajdonosok nem hajlandóak bevallani az IFA-t, inkább in-
duljunk ki abból, hogy addig amíg azt tapasztalják, hogy a be-
fizetett adójukkal ilyen gyenge hatásfokkal gazdálkodnak (és
akkor még finoman fogalmaztam), nem is fogják befizetni!

Mert addig, amíg az idegenforgalomból befolyt adóforin-
tokat marketing célokra úgy költitek el, hogy az Utazás
Kiállításra 2 millió forintot szántok - amely kiállítás már jó
ideje polgármesterek, képviselõk és a turizmus szakma

pofavizitje - de vendéget csak jelképes számban hoz, addig
nem fognak több IFA-t befizetni! Továbbá, arra sem szívesen
fordítják az adójukat a szállástulajdonosok, hogy Gyõzikét
lássák a színpadon, ezt nem is kommentálnám a továbbiak-
ban, sõt Zséda koncertet sem kell tartanunk, mert az meg
túlzás, hiszen ezért más helyeken 3-5 ezer forintos belépõt
szednek. Amíg tehát így gazdálkodsz az adóforintjainkkal,
az IFA befizetések hajlandóságával sem lesz elõrelépés (a
balatonfürediek befizetik! vajon miért?).

Mindeközben Te az internet világában a www.badacsony-
tomaj.hu oldalról várod a csodát és állítod nincsen értelme és
pénz sem rá, hogy más, marketing szempontból értékes
oldalon világgá kürtöljük Badacsony vonzerejét és ezzel
vendégeket csalogassunk. Mondván nincsen rá pénz, hát mi
az, hogy nincsen rá pénz és egyáltalán mi az, hogy nincsen
pénzünk???

Ismerhetsz annyira, hogy kiállok az igazamért, így tettem
ezt már 9 éve is, amikor sokan azt gondoltuk a Kálóczinál
már nem lehet rosszabb. A Badacsony Újság hasábjain akkor
egy 25 éves végzõs fõiskolai hallgató szerény eszközeivel de
nagyon egyértelmûen melléd álltam (álltunk), én már
legalább 6-7 éve tudom, nagy hiba volt...

Badacsony, 2011. április 20.  IIffjj..  DDeerreess  LLáásszzllóó

Polgármester Úrnak Internetbõl 1-es!

Ha valaki véletlenül a Badacsonytomaj.hu weblapra
téved, meg kell küzdenie egy hétfejû felugrálós-le-
gördülõs agresszív hirdetménnyel, amely nem hagyja
békén a nyájas böngészõt. Elolvasva csak ennyit mond-
tam: ügyes… 

A tartalma, hogy téglajegyekkel, támogatói jegyekkel
„tarhálunk”. Fizessen a lakosság, ha már nem bír meglen-
ni Közösségi Háznak titulált Városháza, Rendezvénytér-
nek álmodott Tájház-udvar, és persze százmilliós Kilátó
nélkül, aminek még az önrész 15 millióját kellene vala-
hogy összedobni. Az április 27-i testületi ülésen hallottam,
hogy az egyik képviselõnk pénzével járul hozzá a Tájház
nádtetõ-javításához. Korábban is támogattak már kép-
viselõi juttatásukból el nem végzett önkormányzati felada-
tokat. Ezen felbuzdulva egy harmadik képviselõ megvilá-

gosodott, és rögtön felvázolta a megoldást: téglajegyet kell
kiadni a Tájház felújítására is.

Valószínûleg izgága természetem miatt kértem szót, mert
azt gondoltam, hogy a Tájházat azok hagyták lepusztulni,
akik lebontását szorgalmazzák. Többek között a polgár-
mester és Bolla József. Sall Csabától pedig a Közmeghall-
gatáson azt a „szakvéleményt” hallottam, hogy az 1898-ban
épült Csala-féle ház pont napjainkra került végleg menthe-
tetlen állapotba. A Tájház, amelynek néprajzi és helytör-
téneti gyûjteményét azok a helyi lakosok adták össze, akik
most a fennmaradását szeretnék. Nagy Miklós tanár úr is
szomorú lenne, ha tudná… És örülne  képviselõnk felaján-
lásának a nádtetõ javításához.

Ekkor „felségsértést” követtem el: megkérdeztem a pol-
gármester úrtól, mikor szándékozik követni a képviselõk

példáját? A teremben megállt a levegõ, tapintani lehetett a
csöndet. Na, ne tudják meg a választ…

A felugrálós hirdetményben lévõ „Kilátó Támogatói Jegy”
láttán felmerült bennem néhány kérdés: Pontosan mit támo-
gatunk ezzel? Nyilvánosak a projekt dokumentumai, szer-
zõdései? Elkészültek már a tervdokumentációk? Meg van ha-
tározva, hogy ezt a pénzt mire költhetik? Pl. fizethetnek eb-
bõl bírságot? Pontosan mire vállal kötelezettséget az Önkor-
mányzat? Tartalom, minõség, összköltség, határidõ? A támo-
gató jegy tulajdonosának szempontjából mi történik, ha az
Önkormányzat a fenti szempontokat nem, vagy csak részben
tartja be? Milyen esetekben jár vissza a pénz a támogatónak?
Elkülönített számlán gyûjtik-e a pénzt? Van-e független ellen-
õrzõ bizottság a pénz kezeléséhez, felhasználásához? Vagy bíz-
zunk abban, hogy minden úgy lesz, amint volt nyolc évig?   KKLL

Téglapor-hintés…

Krisztin N. László polgármester a minap úgy érezte, hogy a
decemberben módosított Szervezeti és Mûködési
Szabályzatot legfõbb ideje ismét módosítani. Indítványát
több pontban foglalta össze (nem szó szerinti idézetben):
1.) A TETT fórumot ki kell tiltani a Badacsony újságból,
2.) A Badacsony Televízióból is,
3.) A testületi üléseken meg kell vonni a lakosságtól a hoz-
zászólás lehetõségét.

- Az elsõ javaslat átment azzal a módosítással, hogy a helyi
lap tulajdonosa nem az Önkormányzat, hanem Badacsony-
tomaj Városa. Mivel a lapot adóforintokból tartják fenn,
maximum egy oldalban mégiscsak biztosítani kell a lakossá-
gi hozzászólásokat. (Jelen sorokat is ezért olvashatják, meg
tán azért, mert kifizettük a nyomdaköltséget)

- A másodiknál hasonló a helyzet, azzal a különbséggel,
hogy a televízióra nincsen pénz, ha majd lesz, közvetítse ismét
a soros testületi üléseket. (Ahol a letiltott lakossági hozzászólá-
sok miatt legfeljebb csendben magunkat nézegethetjük).

- A harmadik „csont nélkül” átment, a hozzászólásokra
biztosított három percet is eltörölték, a lakosság tartsa meg
véleményét a Közmeghallgatásig. Amelyet pedig kötelezõen
meg kell tartani. Legalább évente egyszer.

A jegyzõ terjesztette elõ, de többen azt sem szavazták meg,
hogy a lakosság írásbeli javaslatait figyelembe kell venni,
megtárgyalni, illetve az elõterjesztésekhez csatolni. Ez már
magas, egy-két képviselõ itt már nem is értette, és ma sem
érti, mirõl van szó! 

Mielõtt gratulálnék a fondorlatokhoz, engedjék meg, hogy
aggodalmaimat fejezzem ki. Szeretném megismertetni
Önökkel a Strasbourgi Emberi Jogok Bírósága alap-
törvényének, az „Egyezmény az emberi jogok és alapvetõ
szabadságjogok védelmérõl” 10. cikkét (Aláíró tagok az
Európa Tanács országainak Kormányai):

10. Cikk Véleménynyilvánítás szabadsága
1. Mindenkinek joga van a vélemény-nyilvánítás szabad-

ságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás
szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és
közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és
anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson.

Nem arról van-e szó, hogy piszokul unják már a TETT
felvetéseit? Elegük volt a tényfeltárásokból? Hiszen a lelep-
lezõ hozzászólások nélkül még mindig jól lehetne a zavaros-
ban halászni! Senki nem tudna semmirõl, mint nyolc évig!
Lakossági javaslatok kitiltása? Hol vagyunk? Valószínûleg
elkerülte a figyelmüket ez idáig, hogy a mi javaslataink egye-

dül a közérdeket célozzák? Hogy soha nem magán, vagy cso-
portérdekekben  emelünk szót, mint némelyek.

Nagyon szerette volna polgármester úr a Remondissal
aláírni a Közszolgáltatási szerzõdést.  Erre kért felhatal-
mazást a képviselõktõl most április 27-én. Ebbe az irányba
hatott még három irányított hozzászólás is. Kis híján át is
csúszott. Igen, én akadályoztam meg, az akkor még engedé-
lyezett 3 perces hozzászólásommal. Amely után fény derült
arra, hogy a polgármester úr „nagyon rövid idõre” gondolt
szerzõdésének aláírása 20 évre szólna. 

Igen zavaró lehet az is, hogy hamarosan számot kell adni
nyolc évrõl! A százmilliós veszteségekrõl, büntetésekrõl,
bírságokról, az összeférhetetlen státuszban elnyelt pénzekrõl,
ingatlanközvetítõi jutalékokról, szabálytalan, vagy „elfúrt”
beruházásokról, a lakosság megkárosításáról? A IV. csator-
naütemben lenyelt 68 millióról?  Az elkergetett fiatalokról?
Az Idõsotthonnal hitegetett kisöregekrõl? A telek-
panamákról? A lepusztult Tájházról a hivalkodó Városháza
árnyékában? Arról, hogy ma már néhány százezer sincs a
kasszában a Badacsony Televízió üzemeltetésére, és ha vala-
mi nem történik, jövõ hónapban már fizetés nélkül marad-
nak a dolgozók? Csodákban bízunk?

Az átengedett adóbevételek, a hitelek, a kötvény, az ingat-
lanok ára, a Bahart részvények, mind-mind olyasmire lettek
elhasználva, ami sem munkahelyet, sem pénzt nem fial, és
semmi esély a tartozások visszafizetésére. Attól, hogy ISO
9001 szabvány van a Polgármesteri Hivatalban, még nem jön
több turista! Akkor most 25 évig azért fizessünk adót, hogy az
egyenesen menjen a bankba? 

Hiszen az utolsó 8 milliónyi felvehetõ hitelkeretrõl sem
nyilatkozott még a pénzintézet.  És ha igen, mire lesz elég?
Mert az kevesebb, mint a Hivatal egy havi bértömege. A
közüzemi számlák meg csak jönnek, azok olyanok…

Szóval ez a megoldás. A lakossági és civil javaslatokat ki
kell tiltani, ne zavarják meg köreinket - mondván, hagyjanak
bennünket békében ámokfutni!

A T.E.T.T. Fórum a polgármester úr elõkészített ren-
deletet-módosításait nem veszi komolyan. A megszavazott
részeket is csak olyannyira, hogy minden lehetséges fórumon
megtámadjuk.

A május 4.-i Veszprém Megyei Napló szerint a
felmérésekben Magyarországon a sajtószabadság 30 ponttal
Görögországgal, Guayanával és Szamoával együtt az utolsó
helyen áll. Igaz, a felmérés csak a szabad sajtójú kategóriára
vonatkozik. Badacsonytomajra nem.

Még egy rendelet…
A közpénzek kezelése  c. napirend  ismét rendelet

alkotását célozta. Nem szavazták meg a jegyzõ elõter-
jesztését, sem a TETT Fórum írásos javaslatait a képviselõi
összeférhetetlenségrõl, sem egy Etikai Kódex létrehozásáról.
Nem kellenek a pályáztatások, mert akkor érvényesülhet az
ár/érték aránya. Akkor esetleg kevesebb lesz az Önkor-
mányzat kiadása is. És akkor nem juthatnak versenyen kívül
megrendeléshez azok, akik közel ülnek a „húsosfazékhoz”. 

A Városháza udvar szintrendezés utólagos 8,8 milliós
költségének sincs felelõse. Hogyan is lenne, felszínre kerül-
het valami szabálytalanság, még a végén az is kiderül, hogy
nem közösségi házról, hanem hivatalról van szó. Az Unió
pedig igen szigorú, tán megvonnák a százmilliós támogatást.
És az kinek jó?

Talán még Orbán Péter Pénzügyi Bizottsági elnök,
Közbeszerzési Bíráló Bizottságba delegált képviselõnek sem,
aki versenyen kívül nyerte meg ezt a munkát a Városüze-
meltetéstõl. Bolla ügyvezetõ és Orbán urak egybehangzóan
állítják, hogy ez a munka neki „jár”, mert egy korábbi önkor-
mányzati megbízással kapcsolatos fiktív számlakibocsátás
miatt a képviselõ urat az APEH szintjén anyagi hátrány érte.

Egyszóval Tomajon nem vesszük figyelembe sem a
Közbeszerzési Intézet állásfoglalását, sem a Közbeszerzési,
sem az Önkormányzati törvény összeférhetetlenségi cikke-
lyeit, sem az etikai szabályozásokat.  A Képviselõtestület férfi
tagjai a hölgyekkel és a jegyzõ elõterjesztésével szemben
alkottak maguknak rendeletet. Az pedig törvény a javából!
Úgy hívom „Lex Tomaj”.

Félreértés ne essék, a T.E.T.T. nem a vállalkozó
képviselõknek az önkormányzati megrendelésekbõl való
kizárását ösztönzi. De azt elvárja, hogy ne versenyen kívül,
komám-bátyám alapon szerezzék a megrendeléseket a
Városüzemeltetés vezetõjétõl, visszaélve státuszukkal és az
információk elsõdlegességével!

Aki egyébként a fentieket nem hiszi, járjon utána az ülés-
rõl készülõ jegyzõkönyvben az interneten. Gyorsan, mert
lakossági észrevételeket a jövõben már ott sem láthatják a
hozzászólási jog megvonása miatt. A polgárok számára a
háttérben róluk hozott döntések mikéntje már nem, legfel-
jebb a következménye derül ki. Hát itt tartunk a vélemény-
és sajtószabadság, a képviseleti demokrácia alapeszméjét
hirdetõ uniós ország egyik kisvárosában. 

KKáárrppááttii  LLaajjooss  TT..EE..TT..TT..  KKöözzéélleettii  FFóórruumm  EEggyyeessüülleett

Képviseleti demokrácia Tomajon…



Egyre többen teszik fel ezt a kérdést, miután az önkor-
mányzati választást megelõzõ, néha elfajult választási
propaganda a Képviselõ testület megújulását ered-
ményezte. A választás elõtt az idõközben megalakult
T.E.T.T. Közéleti Fórum Egyesület számtalan olyan
kérdést vetett fel, melyek megválaszolása mindenképpen
szükséges lett volna. 

A kérdések sajnos mind a mai napig kérdések maradtak,
az idõ elõre haladtával az események a kétséget csak
tovább fokozták. Pedig a nyugalmat segítette volna elõ, ha
az új önkormányzat nem a belsõ viszállyal lenne elfoglal-
va, hanem õszintén feltárná a lakosság elõtt a problémákat
és közösen keresnék széles körben a megoldást. Ezt várták
az ígéretek alapján a civil szervezetek és a lakosság is.
Természetesen ez azt is igényelné, hogy az elmúlt idõszak
hibáit és okát, valamint a felelõseit õszintén feltárják 

Melyek azok a kérdések, amelyek a lakosságot nap, mint
nap foglalkoztatják? Elsõsorban az Önkormányzat gaz-
dasági helyzete és az út, amely ide vezetett 8 év után. A
2002. évi választások után a település szinte egyhangúan a
választott képviselõk és a polgármester mellé állt.
Remélték, hogy a várva-várt fejlõdés elindul és ehhez még

a jó gazdasági helyzet is segítséget nyújt, az idõközben
beérkezõ Club Tomaj privatizációjából megítélt kárpótlás-
sal. 

Valóban megindult a fejlesztés. A nyolc évben a
beruházásokért felelõs Sall Csaba alpolgármester (igaz
kicsit túlzó) kimutatása alapján közel 2 milliárd forint
értékû beruházást hajtottak végre, ez az önkormányzat
honlapján rövid ideig olvasható is volt. Sajnos a kimutatás
összeadási hibákat tartalmazott, sokmilliós beruházásokat
kétszer is szerepeltetett. Eredményként könyvelte el az
elvesztegetett pénzeket, így lett az Önkormányzat teljesít-
ménye 324%. A legkomolyabb hibája mégis az, hogy egyál-
talán nem tüntette fel a forrásoldalt. Ha ez megtörténik,
azonnal látható lenne, hogy az Önkormányzat erején felül
vállalt fejlesztéseket. Önmagában még ez sem lett volna
olyan nagy hiba, ha a beruházások szerkezete, meg-
valósítása az önkormányzat késõbbi gazdálkodását is
elõsegítette volna. Ezzel szemben a beruházások pályázat-
követõek, átgondolatlanok, vitathatatlanul fontosak, de a
jövõ gazdálkodását egyáltalán nem segítõ beruházások
voltak. Tovább fokozta a gazdasági nehézségeket, hogy a
beruházás megvalósításához szükséges önrészt, vagy

fejlesztési forrást önkormányzati vagyon értékesítésébõl,
majd hitelekbõl biztosították oly módon, hogy az eladási
szerzõdések nem az önkormányzat érdekét szolgálták
(SPAR telek, szociális otthon, stb.). Ma viszont naponta
arról hallunk, vagy olvasunk, hogy egyre komolyabb
pénzügyi gonddal küzd a Polgármesteri Hivatal.  

A fejlesztések talán csak az egyik oldala a kérdéseknek.
Ugyanakkor felvetik sokan, mi az oka, hogy fél az önkor-
mányzat a lakosság véleményét meghallgatni? A döntések
elõkészítésébõl mind jobban kiszorítja a széles tömegeket
és ahelyett, hogy törekedne az Önkormányzaton belüli
ellentét csökkentésére, egyre jobban erõsíti a tagozódást.
Úgy lehet érzékelni - és ezt a lakosság elõtt megkísérlik
tudatosítani -, hogy a fõ cél nem megválaszolni a T.E.T.T.
Fórum kényes kérdéseit, hanem mindjobban kiszorítani a
közéletbõl és elõállítani az elmúlt 8 év nyugalmas
állapotát. 

Sajnos azt kell mondanom, hogy ez már késõ, az orosz-
lán felébredt.

FFllaammiiss  MMiihháállyy

Lesz-e béke a Badacsony-hegy tövében?

Aki bizonyos rendszerességgel nem ül végig hat vagy
akár tizenkét órán át egy-egy elhúzódó önkormányzati
bizottsági, vagy képviselõ testületi ülést, annak fogalma
sem lehet arról, mennyi megoldandó stratégiai vagy napi
feladattal kell megbirkózni egy városvezetésnek. Ugyan-
csak nem lehet rálátása arra sem, hogy ezeknek a felada-
toknak a megoldása mennyire igényelné a döntésekért
felelõs képviselõkkel szemben támasztandó szakmai,
azaz közigazgatási, közgazdasági, vagy jogi képzettséget,
de legalább is ismereteket. 

A szakmai felkészültség és egyéb rátermettségi
követelmények mellett az emberi adottságok, a tisztesség,
az együttmûködési készség és sorolhatnánk, ugyanilyen
fontosságú követelmények. Mindez hogyan is valósul meg
a való életben? A választási rendszerbõl adódóan a pol-
gárok abból a szûk körbõl választhatnak, akik különbözõ
megfontolásból erre a feladatra jelentkeznek. S hogy

választanak az emberek? Tulajdonképpen racionálisan,
vagyis azon információk alapján, amelyek külön utánjárás
nélkül a rendelkezésükre állnak. Minden választó rá tud
ismerni a saját maga döntési szempontjaira. Mindebbõl
aztán egyenesen következik, hogy kik is ülnek abban a
testületben, amely a város jelenérõl és jövõjérõl hozza dön-
téseit? Lehetnek õk tiszteletnek örvendõ iparosok, legyen
az kõmûves, asztalos, borász, vagy bármilyen más szakem-
ber, de a városvezetéshez szükséges döntésekhez, szakmai
szempontból többségében mégsem alkalmas személyek. A
mindennapos valóságnak jól nyomon követhetõ része az
üléseken derül ki. Amit a választó polgárok nem ismerhet-
nek, mert aki venné manapság a fáradságot, annak nem jut
hely az új polgármesteri hivatal szûkre és ferdére szabott
tetõtéri tárgyalótermében. 

Az elvek iránt elkötelezettebb képviselõk és civilek több
alkalommal megpróbálták keresztülvinni, hogy ne

lehessen egyes képviselõknek sorozatosan „tartózkodom”
módon szavazni, mert ez gyakran döntésképtelenséget
vagy rossz döntéseket eredményez. Ugyanis, aki rend-
szeresen, fõként indoklás nélkül tartózkodik a szavazás
során, az azt jelenti, hogy vagy nincs véleménye, vagy a
véleményét nem vállalja nyilvánosan. Kérdezem, akkor
mit és kit képvisel? A képviselõi eskü végül is arról, szól,
hogy a képviselõ az adófizetõk és nem pedig a saját egyéni
érdekeit, de még csak nem is a saját véleményét kell, hogy
megjelenítse a döntések során. Talán az elõzõek alapján
nem meglepõ, ezt a lakossági javaslatot is elutasították. 

Sajnálatos módon a polgármester úr is gyakran úgy
intézi, mint legutóbb április 27-én is, hogy a testületi ülés
helyett más programja legyen, azaz ne kelljen nyilvánosan
állást foglalnia néhány, kiemelten közérdekû, de kényes
téma tárgyalásánál és szavazásánál. 

NNéémmeetthh  BBaarrnnaabbááss  

Képviselõi etika Tomaj módra

A fenntartható fejlõdésrõl sokat hallunk manapság.
Eredetileg a Brundtland jelentésben került megfogalmazás-
ra, mely szerint: „A fenntartható - harmonikus - fejlõdés a
jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg gyer-
mekeink generációját saját szükségleteik kielégítésének
lehetõségétõl.” Van egy köznapibb, közismertebb megfogal-
mazása is, mely egy kenyai közmondás: „Gondozd jól, õrizd
a földet! Azt nem a szüleid adták neked. A gyerekeidtõl kap-
tad kölcsön.”

A dekadencia eredete latin, jelentése: hanyatlás, visszaesés.
És helyben is vagyunk. Ha az elmúlt nyolc évet nézzük
Badacsonytomajon.

A polgármester hivatalba lépésekor a Club Tomaj ellen-
tételeként nyolcszázmillió érkezett a számlára. Jó kis induló
tõke. Igaz, nyolc év alatt néhány milliárd elfogyott, a pluszból
pedig mínusz lett. Ebbõl már sok mindent ki lehetett fizetni.
Többek között a tervdokumentációkat is, amelyek legna-
gyobb része hetven millióért azóta is a fiókban van. (Forrás:
Sall Csaba beruházásokért felelõs alpolgármester beszá-
molója nyolc év beruházásairól)

Szupermarkec 
A markecolás Badacsonytomajon azt jelenti, hogy az úgy-

nevezett  SPAR telek megszerzése céljából alapított osztrák-
magyar „Új Terv” kétszemélyes Kft. bevásárlóközpont
építésének ígéretével kicsaljon az Önkormányzattól egy
háromhektáros belterületi telekingatlant a Balaton-parti
71.sz. út mellett, méghozzá bagóért, amely összeget három
évig ki sem kell fizetni. Hovatovább, a fizetség a határidõ
letelte, a szerzõdésszegés után is ráér. Azután vevõ ígérete
elszáll, telke megmarad. Meg az 1,6 millió Euró
keretjelzálog is, amit a vételár kifizetése nélkül is  birtokba
került  Új Terv Kft., illetve egy osztrák bank  terhelt az ingat-
lan tulajdoni lapjára. 

A markecolás elõnye, hogy a „hölgyek” nem használód-
nak el olyan gyorsan, hátránya, hogy a sértett feljelentést
tehet. A sértett pedig nem az Önkormányzat, amely csak a
„beetetés” fázisánál volt jelen. A sértett igazából a közvagyon
tulajdonosa, Badacsonytomaj város közössége.  

Apropos, tervek. Tapolca Város jegyzõje végzése szerint az
„Új Terv” Kft. amely négy év óta a Spar telek tulajdonosa, a

bevásárlóközpont engedélyezési tervét ez év március 3-án
visszavonta. Igen ám, de megjelent a Badacsony újság április
20. körül. Abban errõl beszámoltunk és gratuláltunk hozzá
(2000 karakterben)  fõépítész és polgármester uraknak.
Látják, hogy a sajtó nagyhatalom? Az Új Terv Kft. április 27-
én ismét beadta kérelmét a bevásárlóközpont építésére.
Különben megint kísértene a hûtlen kezelés. Örülünk, ha
mégis lesz „Szupermarkec”, és örülünk, hogy csak egy sza-
vunkba került…

Még hogy dekadencia! Ki látott már rentábilisabb,
jövedelmezõbb, hasznot hajtóbb  városvezetési irányelveket!
Hiszen itt majdnem mindenki jól járt! Még hogy semmi
alkotó újítás!  Semmi erõfeszítés? Azért ezt nem mon-
danánk…

Általában akaratgyengeség vagy „akaratbénulás”
következménye a tisztesség feladása. Ebbõl egyenesen
következik a közélet teljes lezüllése. Ha egy település vezetõi
a múlt kudarcai és a kiürített kassza miatt már nem mernek
programot felkínálni választóiknak, az irányítás megszûnik,
az egyedüli funkciók, amelyek folytatódnak, mindig is meg-
voltak. Nincs új cél, nincs áldozat. Azaz volna, ha hagynák:
a polgármester, aki a testület elé meri vinni egy újabb darab
Balaton-part, a  Bányász strand eladását 20 millióért, az
egyéb huncutságra is képes! Hiszen az eladhatót már
eladták, az ingatlanok ára pedig elfogyott. Így lesz a plusz
800 millióból mínusz. Ezért állunk csõd elõtt  ugyanis…

Menjen, vagy ne menjen tovább a pénzhajhászat Tomajon
„a kiváltságosoknak mindent szabad”, Badacsonyban pedig a
„bóvlit, wurstlit és kannásbort” életszemlélet jegyében? Örs
meg eddig sem számított. Ne gondoljunk az igényekre, élet-
szükségletekre, jövõnkre, ha hajlandók vagyunk lemondani
róluk mindaddig, amíg megvannak az élvezeteink. Ezt
nevezzük fenntartható dekadenciának Badacsonytomajon. 

Csakhogy Badacsonytomaj nem a holdon van.
Magyarország törvényei rá is vonatkoznak.  Mi is a
Köztulajdon, mi is a Nemzeti Vagyon?  

1.) Nemzet alatt az Alkotmány - és a magyar közjogi
hagyomány - egy szuverén nép közhatalomban részes tagjait
érti, Magyarországon tehát annak választójoggal rendelkezõ
állampolgárait. A közvagyonhoz való jog politikai alapjog,

Az állam vagyonával való gazdálkodás a közcél, közérdek
javára történik. Ennek betartásáért minden állampolgár is, leg-
elsõ sorban a politikai hatalommal felruházott személyek,
testületek, köztisztviselõk, közalkalmazottak felelõsek. Az állam
vagyonával való gazdálkodás során érvényes a kétezer éves euró-
pai norma: aa  kköözz  éérrddeekkee  aa  lleeggffõõbbbb  ttöörrvvéénnyy  (salus rei publicae
suprema lex). Ennek betartása és betartatása a felsorolt szemé-
lyek, testületek felelõssége. 

2.) A közvagyon kezelésének átláthatósága közérdek, a rá
vonatkozó adatok közérdekû adatok. Közvagyont ellenszol-
gáltatás vagy jogalap nélkül magáncélra felhasználni, átfordí-
tani, a közvagyonnal való gazdálkodásból magánhasznot
keletkeztetni a kezelõk oldalán súlyos erkölcsi vétség és
tisztviselõi felelõsség. A kezelésben részt nem vevõ, de annak
ilyen módjáról tudomást szerzõ állampolgárok erkölcsi
kötelezettsége észlelésük jelentése. Az ilyen jellegû vissza-
élések megismerésére minden állampolgárnak joga van. 

A köz vagyonával az Önkormányzat sem bánhat kénye-
kedve szerint!

Figyelmeztetni illene mindazokat, akik a Krisztin N.
László vezette Önkormányzattól  a választópolgárok
megkérdezése nélkül köztulajdonban lévõ ingatlant
vásároltak, vagy ez a szándékuk, hogy az eladó nem a saját
tulajdonát, hanem a jövõ nemzedékek örökségét értékesíti,
így az adásvétel érvénytelen. A polgármester és a képviselõk
megbízatása korlátozott és idõleges, ezért nem áll jogukban,
hogy a nemzeti vagyon kiárusításából fedezzék a rossz
gazdálkodás veszteségét. 

A jogos tulajdonos minden törvényes eszközt felhasznál-
va érvényesíteni fogja a népszuverenitás elvébõl fakadó
jogait; az eladónak tisztáznia kell magát a hûtlen kezelés
vádja alól, amikor Badacsonytomaj visszaköveteli elherdált
örökségét. A vevõnek pedig tudnia kell, hogy nem számíthat
kárpótlásra a jogellenes üzletre költött pénz után.

A közvagyont, nemzeti  vagyont  az Önkormányzat nem
viheti kétes üzletekbe. A föld külföldiek tulajdonába sem
adható. Amit e földre szorgalmasabb és tehetségesebb
nemzedékek teremtettek, nem eladó.   

TT..EE..TT..TT..  KKöözzéélleettii  FFóórruumm  EEggyyeessüülleett

A fenntartható dekadencia



Június 3. 
18.00 óra Badacsony Táncstúdió bemutatója 
Mûvelõdési ház–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Június 11 - 13. 
Kéknyelû Virágzás Ünnepe - Pünkösdi Eljegyzés 
Fiatal Mûvészek Fesztiválja

Június 11. szombat 
Badacsony Kutatóintézet 
10.00 - 14.00 óráig Szakmai Konferencia
Badacsony Dísztér 
11.00 Fiatal Mûvészek bemutatkozása
15.30 Történelmi Borrendek bevonulása és köszöntése
16.00 Zenés programok
20.00 - 02.00 Utcabál az SMS Együttessel

Június 12. vasárnap
Badacsony Dísztér
10.00 Gyermek játszóház - gyermek programok
13.30 Tördemic Táncegyüttes mûsora
14.00 Fiatal Mûvészek bemutatkozása
17.00 Kelet Fénye hastánccsoport mûsora
18.00 Kali Mutu Jazz Band
20.00 Utcabál Domján Tamással és a Koktéllal
Pünkösdi Eljegyzés
15.00 Jegyespárok ünnepélyes köszöntése a Bazalttemp-
lomnál Badacsonytomajon, majd Pünkösdi menet in-

dulása a Rózsakõhöz, útközben Pünkösd köszöntése
énekkel, tánccal
17.00 Eljegyzés Badacsonyban a Rózsakõnél
18.00 Koccintás a jegyespárokkal a Szegedy Róza -
háznál az eljegyzések borával

Június 13. hétfõ
Badacsony Móló Park
„Pünkösdikeszeg” Fesztivál
7.00 Horgászati lehetõség keszegre
9.00 Ünnepélyes megnyitó, utána keszeg sütés
Badacsony Dísztér
11.00 Fiatal Mûvészek bemutatkozása
15.00 Ünnepélyes rendezvény zárása
A rendezvény alatt kézmûves kirakodó vásár, Nyitott Pincék.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Június 15. 
18.00 óra Keresztury-ház - „Csõ, Babi néni, csõ!” Merre
tovább irodalomtanítás(-tanulás) - Dr. Fûzfa Balázs
egyetemi docenssel beszélget Prof. Dr. Pusztay János

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Június 18. Badacsony Dísztér - Diorit koncert

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Június 22. 
19.00 óra „Hang lehetsz csupán”
Illyés Gyula est Prof. Dr. Pusztay Jánossal a Badacsony
Kávé és Teaházban

Programajánló
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 

A Badacsonytomaj IV. ütem csatornázásában (2005-
2007) résztvevõ ingatlantulajdonosok ügydöntõ meg-
beszélést tartanak június 11-én 18 órakor Badacsony-
örsön, a Varga Kft. pince-fogadójában.

A megbeszélés tárgya a véleményünk szerint indokolat-
lanul és aránytalanul magas lakossági hozzájárulással
kapcsolatosan megteendõ lépések (a befizetett díj 220e
Ft/érdekeltségi egység 50%-ának, mintegy 100e Ft-nak a
visszatérítése ingatlanonként) megvitatása és elfogadása. A
visszatérítés csak megfelelõ számú résztvevõ jelenléte
esetén lehetséges, ezért részvételére az Ön és mindannyi-
unk érdekében feltétlenül számítunk.

TTiisszztteelleetttteell::  ZZeellcczzeerr  PPéétteerr  üüggyyiinnttéézzõõ    TTeell..::  0066--3300//551133--55667788

Tisztelt ingatlan- 
tulajdonosok! Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy május 21-én a

„TeSzedd 2011 - Önkéntesen a tiszta Magyarországért”
országos program keretében szemétgyûjtõ akciót szervez a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, illetve a
Vidékfejlesztési Minisztérium és az Önkéntes Központ
Alapítvány. Az akcióhoz kapcsolódik az Országos

Polgárõr Szövetség, melyben a Polgárõr Egyesület
Badacsonytomaj (PEB ) is részt vesz. Javaslom, hogy
Badacsonytomaj város intézményei, vállalkozói, civil
szervezetei, telektulajdonosai, lakossága csatlakozzon a
felhíváshoz. Bõvebb információ a www .teszedd.hu hon-
lapon található.

MMóórroocczz  IIssttvváánn,,  PPEEBB  eellnnöökk

TeSzedd 2011

Áprilisi irodalmi kávéházi estünkön a 125 éve született
debreceni poétára, Tóth Árpádra emlékeztünk a Himfy
Irodalmi Kör segítségével.

A mindössze négy évtizedet élt költõ gazdag életmûvet
hagyott hátra, noha nem mindennapi nehézségek között
írta gyönyörû verseit. Egyrészt a nyomor, másrészt a
szervezetét marcangoló tüdõbaj, illetve a mellõzöttség
jellemezte rövid életét. Az elégia mestere volt, ennek
köszönhetõen a szomorúság olyan egyértelmûen jelent
meg költészetében, mint keveseknél, mely gondosan csi-
szolt formában nyert megfogalmazást. Nagyon igényesen
dolgozott, sok idõt fordított a versek csiszolására, ezért
ínyenc értékûek költeményei. Minderrõl meggyõzõdhet-
tek azok, akik meghallgatták a Himfy Irodalmi Kör
elõadását Tóth Mariann, Szántainé Ruzsa Mariann,
Farkas Éva, Ali Éva, és Nagy Eörs tolmácsolásában. 

A kellemes, szép estén az irodalom után zenével is ked-
veskedtünk az alkalmi kávéház vendégeinek a Babos-
Csipszer Duó segítségével. DDeeáákk  FFeerreennccnnéé

Tóth Árpád est

A korábbi évekhez hasonlóan idén is a badacsonytomaji Fidesz csoport rendezésében
zajlott településünk édesanyáinak köszöntése.

A rendezvény házigazdája - a hagyományokhoz hûen - Faragó György volt. A mûsor-
ban részt vett Mejlinger Anita és az újvidéki Kapisztrán kórus. Az õ közremûködésüket
Krisztin N. Lászlóné szervezte, amit külön köszönünk. Az anyukák boldogan fogadták
a gerberát, melyet Korbély László és lelkes segítsége Hídvégi Zolika adott át nagy
szeretettel. Ezúton is köszönjük István atyának, hogy családias rendezvényünknek
ismételten helyet adott a Szent Imre közösségi házban. RRaajjzzóó  IIllddiikkóó  FFiiddeesszz  eellnnöökk

Anyák napja

A hagyományokhoz hûen május 21-én elsõként Badacsonyban bont vitorlát
Magyarország egyik legnagyobb amatõr vitorlásverseny- sorozatának mezõnye. Az idén
ötödik alkalommal elrajtoló Balaton Regatta most digitális újítással várja a hajósokat,
illetve a balatoni utánpótlás támogatása érdekében a regatta minden helyszínén, így
Badacsonyban is vitorláztatunk helyi gyerekeket. KKiissss  NNiikkoolleetttt

Balaton Regatta: badacsonyi nyitány

Szép hagyományához hûen köszöntötte az óvoda közössége május 6-án az édes-
anyákat és nagymamákat. Az önkormányzat képviseletében Csanádi Csanád alpol-
gármester méltatta az anyukák pótolhatatlan szerepét a család életében. A kicsik szívbõl
jövõ verses-táncos köszönetét meghatottan fogadták az ünnepeltek, ahogy a mûsort
követõen átvett virágok és saját készítésû ajándékok is bizonyára a legféltettebb ereklyék
közé kerülnek. KKyy

Anyák napja a Pipitér óvodában

Fotó: Kalmár


