
Az Önkormányzat és a MÁV Zrt. között évek óta folyó
együttműködés keretében megújult a badacsonytoma-
ji stranddal szemben lévő gyalogos vasúti átkelőhely.

Az önkormányzat tudtával létrejött megállapodásban
Csilléri Béla, a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Központ
vezetője és Bolla József a Badacsonytomaj VN Kft. ügyve-
zetője megegyeztek abban, hogy 2011 őszén együttmű-
ködve, közösen felújítják az átjárót. A beruházást az indo-
kolta, hogy az átjáró a strand forgalmának jelentős részét
biztosítja és a vasút által tervezett formában alkalmas
babakocsis és kerékpáros vendégek számára is a közleke-
désre, nem beszélve településképünk javításáról.

Folytatás az 3. oldalon...

Az új esztendő első napján lépett életbe Magyarország
Alaptörvénye, melynek alkalmából ünnepséget tartot-
tak a templom előtti téren, ahol terített asztal várta a
miséről érkezőket és az érdeklődőket.

A Szent Korona másolatát a Tapolcai Hagyományőrző
Egyesület díszegysége vitte a színpad elé, majd Faragó
György felolvasta az új törvény első két oldalát, a pream-
bulumot. A rövid műsorban a NABE énekkarát Zentai
István kísérte gitárján, majd az Ezüst Kükapu Moldvai
táncokkal szerzett örömet a szépszámú nézőnek. Mint
Földi István esperes plébános beszédében megjegyezte e
táncokban látható magyaros virtus vitte mindig előre és

tette erőssé nemzetünket. Büszkék vagyunk arra, hogy
Államalapítónk szilárd alapra, a hitre helyezte nemzetünk
sorsát. Azt kívánom közösségünk minden tagjának, csa-
ládjainknak az új esztendő első napján, hogy legyen meg
bennünk is a hit és az akarat, legyen erőnk megfogni egy-
más kezét. S ha kell, tudjunk egy irányba nézni és indulni
közös erővel, szeretetben.

– Az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeret-
nék valamennyi jelenlévő és távolmaradottnak nagyon bol-
dog 2012-es esztendőt kívánni – mondta köszöntőjében
Krisztin N. László polgármester – mondhatnám BUÉK,
ami azt is jelentheti, hogy Bízd Újra Életed Krisztusra.
Ilyenkor az újév első napján tervezünk, értékelünk, rövid
földi életünk során boldogok szeretnénk lenni, s ennek a
boldogságnak nagyon sok összetevője van: egészség, lelki
és anyagi biztonság. Márai szavaival élve: Boldog az az
ember, aki gyökereket és szárnyakat tud adni fiainak, de
Paolo Coelho szerint, ha a jelenben tudsz maradni, boldog
leszel. Szerencsés, egészségben eltöltött, nagyon boldog
2012-es esztendőt kívánok mindannyiuknak!

Az új év és Magyarország Alaptörvényének együttes
köszöntése Nagy László ötlete volt, a megvalósításához
közvetlen segítséget nyújtott Bolf Sándor vállalkozó,
Pusztai László, Markovits Csaba, Vastag István, az
Egyházközség, Varga Kft., és Fodor József, a BVKI igazga-
tója. Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal hozzájá-
rultak az ünnepség sikeréhez! Ky 

Az alaptörvény köszöntése
Megújult átjáró

A Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűz-
oltóság 2012. január 1-én állami tűzoltósággá alakult,
a parancsnokság átvételét Németh Tamás, megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgató a január 3-án megtartott
rendkívüli állománygyűlésen jelentette be.

Rendkívüli az ok, ami miatt összehívtam ezt az értekez-
letet – mondta Németh Tamás alezredes - ritkán adatik
meg, hogy egy szervezeti átalakulásnak tevékeny részese
lehessen az ember. Az elmúlt időszakban történt események
és az elmúlt tíz év tapasztalatai alapján a szakma és a dön-
téshozók mérleget vontak és a szervezet átalakítása mellett
döntöttek, melyet a közelmúlt nagy káresetei is indokoltak.
A változások négy fő területet érintenek: védelmi igazgatás,
polgári védelem rendszere, iparbiztonsági hatóság, kataszt-
rófavédelem, tűzvédelem szervezetrendszere.

Vállalt feladataink szerteágazóak és sokrétűek: kataszt-
rófák, valamint a veszélyes anyagok által okozott súlyos
balesetek elleni megelőzéstől és felkészüléstől, az anyagi
javakat fenyegető hatások elleni védekezésen és beavatko-
záson át egészen a helyreállítási feladatokban vállalt felada-
tokig terjednek.

Mi mindannyian, amikor beléptünk ebbe a szervezetbe
esküt tettünk. Azért dolgozunk, hogy másoknak segíthes-
sünk. Az átalakulás sosem egyszerű, vannak, akik úgy íté-
lik meg, hogy nyertek vannak, akik úgy, hogy vesztettek. 

Folytatás a 3. oldalon...

Államosított 
tűzoltóság
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Idén immár 15. alkalommal került megrendezésre az
Egry József Művelődési Házban az Idősek karácsonya,
mely a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános
Iskola 7-8. osztályos tanulóinak előadásában keringő-
vel kezdődött.

Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, - mondta
ünnepi köszöntőjében Csanádi Csanád alpolgármester -
hanem az, hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az ember
adhat, - aki nemcsak saját magáért él -, aki igazi harmóni-
át tud teremteni belső világában, saját lelkében és a maga
környezetében. Mindenekelőtt békét családjában, ami
talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. Ahol
harmónia, béke és szeretet van, ott meghitt, bensőséges
kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzel-
mi, lelki közösséget, élményt nyújt. Kedves nagyszülők!
Tudom, önöket is az előző gondolatok vezérelték a munká-
ban töltött évek, a gyermeknevelés nehézségei közepette és
most boldog nyugalommal várják az unokák karácsonyi
zsivaját. Egymáshoz való hozzáállásunk nemcsak a mellet-
tünk élő emberek jó közérzetét, hanem a mi életünk sike-
rességét is eldöntheti. Karácsony legnagyobb titka, hogy
megmutassa a szeretet útját, megváltsa életünket. A szere-
tet nem forradalmakkal és törvényerejű rendeletekkel,
nem többségi szavazatokkal jön létre, hanem úgy, hogy
rájövünk: szükségünk van egymásra. Kívánom mindenki-
nek, - mondta befejezésül Csanádi Csanád - hogy a szere-
tet és a velejáró békesség tegye széppé az ünnepeket.

Badacsonytomaj Város alpolgármesterének ünnepi
köszöntője után ismét megható pillanatok következtek.
Városunk legidősebb lakójának és házaspárjainak meg-
ajándékozására került sor. Gadácsi Józsefné 101. életévével
a legidősebb városlakó, de Marika néni idén sajnos nem
tudott megjelenni az ünnepségen.

A Képviselő-testület jelenlévő tagjai a két legidősebb
házaspárt, Vastag Károlyt és feleségét Balogh Irént, vala-
mint Pintér Károlyt és feleségét Csala Irént is köszöntöt-
ték.

Az ünnepi pillanatok után a Nők a Balatonért Egyesület
helyi csoportjának kórusa szívhez szóló karácsonyi dalokat
énekelt. A léleksimogató ének után az óvodások
Betlehemes játékkal kedveskedtek a jelenlévőknek, majd
az iskola műsora következett. A karácsonyi gálaműsor
zárásaként az Ezüst Kükapu Táncegyüttes fergeteges elő-
adását tekinthették meg a résztvevők.

Az előtérben szeretetvendégség várta városunk időseit,
melyről a város önkormányzata, a civil szervezetek, a bada-
csonyi borászok Céh Egyesületen belüli tagjai, a Varga
Pincészet, Csanádi Csanád alpolgármester és a Badacsonyi
Kutatóintézet gondoskodott.

Idén is nagy sikert aratott a Monostorapáti Kórus, akik
a szerény vacsora alatt ismert és közkedvelt operettekből
énekeltek részleteket.

Az est meglepetése Postás Józsi színpadra lépése volt, aki
az amúgy is remek hangulatot csak fokozta fergeteges
műsorával. Deákné-Ky

Idősek karácsonyi ünnepén
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Hóeltakarítási útvonalak Badacsonytomaj város területén.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák és köz-
területek hóeltakarítása és síkosságmentesítése a Bada-
csonytomaj VN Kft. feladata.

A 11/1998. (IV. 9.) Képviselő-testületi rendelet alapján, az
ingatlanokon belüli és az ingatlanok előtti járdákon a hó el-
takarítása és síkosságmentesítés az ingatlantulajdonosok fe-
ladata. A hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok el-
látására a Badacsonytomaj VN Kft. az alábbi vállalkozókkal
kötött szerződést: Bolf Sándor: Táncsics u., Úttörő u., Kodály
u., Bercsényi u., Sport u., Petőfi S. u., József A. u., Nyárfa u.,
Béke u., Fő u.(248. hrsz-ú közterület), Balaton u., Római u.,
Csigáskúti u., Kisörsi u., Széchenyi u., Kert u., Vasút u., és a
Vasútállomás környéke, Hársfa u. Egészségház környéke,
Káptalantóti út, Méregraktár u., Tájház udvar, Önkormány-
zati parkoló és udvar, Óvoda, Iskola, 

Nagy Krisztián: Strand u., Park u., Egry sétány, Móricz Zs.
u., Tavasz u., Nyár u., Ősz u., Muskotály u., Csabagyöngye u.,
Pauler Á. út, Zalai köz, Szürkebarát u., Vincellér u., Herczegh
F. út, Hamvas Béla u., Helbeck út, Harsona köz, Kápolna u.,
Pöltemberg u., Napsugár u., Rózsa köz, Hableány étterem
mögötti rész, Szent Anna kápolna útja, Badacsony parkolók
Badacsonytomaj VN Kft. tel.: 06-30/424-6148.

Hótolási útvonalak: Alsó kolónia, Magyar u., Ady u.,
Nagyköz u., Nagykör u., Kiskör u., Kisköz u., Bánya u., Kő-
fejtő út, Szőlőhegyi út, Szidónia út, Föld út, Palackozó út,
Badacsonyi út, Panoráma út, Gyurkovics köz, Akácfa út,
Kertész u., Kerékpár út, 71-es főút melletti járda a B.tomaji
vasútállomástól a badacsonyi strandig, Füge köz, Major út,
Öreghegyi út, Vadrózsa út, Felsőbüki út, Kisörshegyi út, Fá-
cános köz, Szabó Ernőné u., Orgona u. Székely dűlő, Kiserdő u.,
Rózsa büfé, Klastrom u. Hegyalja u., Virág köz, Szépkilátó u.
Kisfaludy S. u., Bogyai L. út, Tatay S. út Kossuth u., Szőlő u.,
Fűzfa u., Bolt melletti u., Csendes dűlő, Erdős köz., Mandulás
u., Kemping u., Arborétum u., Rizling u., Szépvölgyi u.,
Kápolnavölgyi u., Fenyő köz, Iskola u., Bánya u., Ibos F. u.,
Radnóti M. u., Felsőkolónia, Erdős u., Iskola u.

Síkosságmentesítés: buszmegállók, közintézmények előtt,
temetői utak, útkereszteződések. Utakon költséghatékonysá-
gi okból a hóeltakarítást kis mennyiségű hó esetén (5 cm alatt)
nem végezzük Az idei évben is kevesen végezzük a hóeltaka-
rítást, így több időbe telik, míg az egész település területén az
utak járhatók  lesznek, ezért kérjük a lakosság megértését, és
aktív közreműködését a hóeltakarításban.

Amennyiben észrevétel merül fel, érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámokon: 87/571-048, 7.00-15.00 valamint a
06-30/424-6148 számon  egész nap.

Badacsonytomaj VN Kft.

K Ö Z É R D E K Ű
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 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 első hétfő: 14.00-16.00-ig

Csanádi Csanád alpolgármester
Minden hónap harmadik hétfő: 14.00-16.00-ig

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

Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György 
Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: +36-87/471-123; hétfő,
szerda, csütörtök, péntek: 8.00-12.00 óráig; kedd: 14.00-
16.00 óráig. Sürgős 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, időpont egyeztetés: Tel.: +36-87/471-689;
Hétfő, szerda: 12-18 óráig; kedd, csütörtök, péntek: 8-
13 óráig. Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet:
Veszprém szakrendelő (Halle u.5/D)
Gyermekorvosi rendelés-tanácsadás: Dr. Sellyei Ferenc
B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: +36-87/471-282
Betegrendelés: Hétfő, szerda, péntek: 8-12-ig 

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

Védőnői szolgálat:
Védőnő: Hajdu Veronika, 87/471-698; +36-30/553-0069
Várandós és nővédelmi tanácsadás: csüt. 8-12-ig
Csecsemő, kisgyermek és ifjúsági tanácsadás: csüt. 10-12-ig
Óvoda-egészségügyi fogadóóra: csüt. 10-12-ig
Iskola-egészségügyi fogadóóra: minden hó első szer. 10-12-ig
A tanácsadások és fogadóórák a Védőnői Tanácsadó-
ban (Badacsonytomaj, Kert u. 18.) zajlanak.
Elérhetőség: hajduveronika@gmail.com
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Helye: B.tomaji Általános Iskola előadóterme
Családgondozó: Jámbor Szilvia, tel.: 06-30/378-1567
Családsegítő fogadóóra:  szerda 11.30-12.00-ig
Gyermekjóléti fogadóóra: szerda 11.30-12.00-ig
Griff Gyógyszertár:
B.tomaj, Hősök tere 5. Tel.: +36-87/471-012 
Hétfő-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: Rendelő: Tapolca, Batsányi u. 44.
Dr. Vecsera Ervin +36-87/321-772, +36-30/9736-419
Rendelési idő: hétfőtől-péntekig 6.30-19.00,

szombat 8.00-10.00-ig
Tűzoltóság: Fő utca 58., +36-87/471-539
Rendőrség: +36-87/464-250; +36-87/412-322
Pintér György körzeti megbízott: +36-30/5710-944
Polgárőrség: (Arany György ügyvezető elnök) 
Tel.: +36-30/2717-552
Badacsonytomaj VN KFT.: 8258 B.tomaj  Fő u.27.
Tel.: 87/571-048, Fax: 87/571-057;
e-mail: telepulesuzbtomaj@t-online.hu
Fogadó óra: hétfő, szerda, péntek  8.00-14.00
Web cím: www.bvu.hu
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: H-P: 9.00-15.00, Szo-V: zárva
Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye:
Tel: (+36)06-87-571-115; Mobil: (+36)06-30-852-9717
Levelezési cím: 8258 Badacsonytomaj, Fő u.14.
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu  
Web:     www.badacsonyiprogramok.hu
Egry József Művelődési Ház
8258 Badacsonytomaj, Római út 69.
Az intézmény nyitva tartása programfüggő. 
Városi Könyvtár: Nyitva: H, Sze, P 10.00-18.00, Szo: 9.00-
13.00, ebédszünet: 12.30-13.00, Tel.: +36-87/471-208
Egry József Emlékmúzeum: zárva.
Szegedy Róza Irodalmi Emlékmúzeum: zárva.
Tájház: zárva.

Badacsonytomaj Város lapja. 
Honlap: www.badacsonytomaj.hu

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

Felelős szerkesztő: Kalmár György;
Felelős kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 

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

E-mail cím: v5studio@t-online.hu
A szerkesztőség címe: Badacsonytomaj, Fő u. 14.

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

A megjelent írások és levelek a szerzők álláspontját tük-
rözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véle-

ményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában
közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza.
A beküldött írásokat minden esetben továbbítjuk az

abban érintetteknek.

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca
Tördelőszerkesztő: Péczer Márk

Az újság a település honlapján is olvasható!

BADACSONY
Helyi közéleti lap

Következő lapzárta: 2012. február 5.
A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

Felhívás csúszás-
mentesítés elvégzésére
Felhívom a kedves Olvasók figyelmét a tél közeledtével a
környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról szóló
30/2004.(IX.30.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekez-
désének a.) pontjára, mely szerint az ingatlan tulajdono-
sa köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda hóeltaka-
rításáról és a síkosságmentesítésről.

Az üzletek és egyéb elárusítóhelyek, vendéglátóegységek,
intézményeik és szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt a
tulajdonos köteles tisztán tartani. A járda hóeltakarítását és
síkosságmentesítését naponta legkésőbb reggel 7.00 óráig el
kell végezni. Fentiekre való tekintettel kérjük a lakosokat,
üzlettulajdonosokat, hogy az önkormányzati rendeletben fog-
laltaknak szíveskedjenek eleget tenni! Aki a kötelezettségeket
és tilalmakat megszegi - amennyiben súlyosabbnak minősülő
cselekmény nem valósul meg - szabálysértést követ el és ötve-
nezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A büntetés
kiszabása mellett érdemes azt is végiggondolni, hogy a hóel-
takarítás, síkosságmentesítés elhanyagolásával esetlegesen
másnak okozott kárt is köteles az ingatlan tulajdonosa megté-
ríteni. Ez egy esetleges baleset bekövetkezése során a kereső-
képtelenség idejére kieső jövedelem, illetve az egészségügyi
ellátás költségei jelentős összeget tehetnek ki!

Kérem, hogy a téli közlekedés során vigyázzanak maguk és
mások testi épségére! dr. Weller – Jakus Tamás jegyző

Hóeltakarítás

Értesítjük Badacsonytomaj Város lakóit, hogy 2012. janu-
ár 1. napjától a Városi Művelődési Központ és Könyvtár
neve megváltozott, az új elnevezés: Badacsonytomaj
Város Kulturális Intézménye.

Elérhetőségeink változatlanul maradtak: Telefon: 06-87-
571-1145; Fax: 06-87-571-116; Mobil: 06-30-852-9717; E-
mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu; Web: www.badacso-
nyiprogramok.hu; 2012. február 1-től új székhelyünk a
Városháza! 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.

Továbbra is tisztelettel és szeretettel várunk minden érdek-
lődőt rendezvényeinkre!

Névváltozás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselői
fogadóórát tartanak minden hónap harmadik csütörtöki
napján 15-17 óráig, a Városháza épületében. Legköze-
lebb február 16-án.

Kérünk mindenkit, hogy akinek bármilyen kötődése van
településünkhöz véleményével, panaszával keressen fel ben-
nünket. Önkormányzati Képviselők

Képviselői fogadóóra

Kiadó földek
Az önkormányzat tulajdonában levõ szántóföldek, ame-
lyek az Önkormányzat Képviselõ-testületének 135/2011.
(V.25.) számú határozata alapján meghirdetésre kerülnek
mûvelési bérletben történõ kiadásra:
sor-     hely-     megne- terület
sz.       rajzi vezés nagysága 

szám (m2)

1 038/13 szántó 777
2 078/1 szántó 2321
3 0138/7 szántó 632
4 0138/9 szántó 1076
5 0152/4 szántó 1/2 része 814
6 0160/2 szántó 2/24 része3462
7 0160/3 szántó 9/12 része4559
8 0160/32 szántó 2491
9 0160/37 szántó 1976
10 0160/43 szántó 6078
11 0160/44 szántó 334
12 0160/45 szántó 1924
13 0160/46 szántó 104
14 0160/47 szántó 2/4 része1083
15 0160/49 szántó 4369
16 0160/50 szántó 248
17 0163/30 szántó 570
18 0163/31 szántó 815
19 0163/34 szántó 822
20 0163/45 szántó 182
21 0163/46 szántó 215
22 0163/47 szántó 164

sor-     hely-     megne- terület
sz.       rajzi      vezés nagysága 

szám (m2)

23 0163/50 szántó 201
24 0163/51 szántó és gyep 3450
25 0163/54 szántó 127
26 0163/56 szántó 181
27 016/58 szántó 500
28 0163/65 szántó 807
29 0163/72 szántó 1632
30 0163/79 szántó 1195
31 0163/85 szántó 1206
32 0163/88 szántó 1878
33 0163/102 szántó 4094
34 0163/103 szántó 355
35 0163/104 szántó 344
36 0163/105 szántó 377
37 0163/111 szántó 390
38 0163/112 szántó 271
39 0214/1 szántó 2/10 része 1007
40 0214/3 szántó 20/24 része 1540
41 0214/50 szántó 1147
42 0214/53 szántó és árok 1424
43 0256/2 szántó 3666
44 0268/1 szántó 6142

Következõ ülés tervezett napirendje 2012. évi mun-
katerv alapján (idõpont február 1. szerda 8.00 óra):
1./ Az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költség-

vetésének tervezete (első olvasat)
2./ „Badacsonyi Ősz” című pályázat
3./ Dr. Folly Réka kérelme
4./ Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű hatá-

rozatainak végrehajtásáról
5./ Támogatási kérelem a Ranolder kereszt megvilágításához

Képviselő-testületi ülés



A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda Óvodavezetői álláshelyének betöltésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
vezetői álláshelyének határozatlan időtartamra szóló közal-
kalmazotti jogviszony keretében történő betöltésére pályá-
zatot ír ki 2012. augusztus 01. napjától kezdődő 5 év idő-
tartamra 2017. július 31-ig az alábbi feltételekkel: 

- felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
- 5 év szakmai gyakorlat
- magyar állampolgárság
- pedagógus szakvizsga
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázathoz csatolni kell: 
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatot
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- szakmai önéletrajzot
- vezetői programot
- a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelé-

sekkel együtt
- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázatokat Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Polgármesterének címére (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.)
kell megküldeni 2012. május 31-ig.

A pályázók részére felvilágosítást Badacsonytomaj Város
Önkormányzat Jegyzője ad személyesen, vagy a 87/571-
270 telefonszámon. 

A pályázatok elbírálása az előzetes véleménynyilvánítási
eljárást követően, a pályázók meghallgatása után, a fenntar-
tó önkormányzatok képviselő-testületeinek együttes ülésén
történik 2012. július 20-ig.  

Illetmény: Az 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó szabályai
alapján. Juttatás: a vezetői pótlék a pótlékalap 230 %-a

Badacsonytomaj, 2012. január 9.
Krisztin N. László polgármester

Pályázati felhívás Békés, boldog új esztendőt kíván a település minden lakójának
Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete!

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az elismerő címek
és helyi kitüntetések alapításáról, adományozásáról és
rendjéről rendeletet alkotott. A rendelet értelmében már-
cius 15. napján kerülhet sor:

- Badacsonytomaj Díszpolgára kitüntetés
- Badacsonytomaj Közművelődéséért kitüntetés
- Badacsonytomaj Egészségügyéért kitüntetés
- Badacsonytomaj Településfejlesztéséért és Településren-

dezéséért kitüntetés
- Badacsonytomaj Testnevelési és Sportélet fejlesztéséért

kitüntetés
- Badacsonytomaj Turizmusáért kitüntetés adományozására.
Díszpolgári cím annak a magyar vagy külföldi állampolgár-

nak adományozható, aki kiemelkedő közéleti, gazdasági mun-
kásságával hozzájárult a település fejlődéséhez, hosszú időn át
kifejtett tudományos vagy művészeti tevékenységével hírne-
vet és elismerést szerzett a településnek. 

A díszpolgári cím 4 évenként –a választási ciklus ideje alatt-
egy alkalommal, legfeljebb egy személy részére adományozha-
tó. 

Badacsonytomaj Közművelődéséért kitüntetés adományoz-
ható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemel-
kedő eredményt értek el a közművelődési munka irányításá-
ban, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, mindezek
mellett kitűnnek a közéletben való részvételükkel, társadalmi
aktivitásukkal, továbbá magatartásukkal, közösségi és magá-
néletük példamutató. 

Badacsonytomaj Egészségügyéért kitüntetés adományoz-
ható azoknak a személyeknek és szervezeteknek akik a telepü-
lés egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő
tevékenységet fejtettek ki. 

Badacsonytomaj Településfejlesztéséért és Településren-
dezéséért kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek
és szervezeteknek, akik a település fejlesztésében a társadalmi,
gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedő munkát
végeztek és ennek révén a Település értékeit növelő, maradan-
dó eredményeket értek el. 

Badacsonytomaj Testnevelési és Sportélet fejlesztéséért
kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek és közös-
ségeknek, akik a település érdekében kiemelkedő sportmun-
kát, sportteljesítményt nyújtottak. 

Badacsonytomaj Turizmusáért kitüntetés adományozható
azoknak a személyeknek és szervezeteknek, akik kiemelkedő
tevékenységükkel hozzájárultak a település egészét érintő
hosszú távú turisztikai vonzerő megalapozásához, fenntartásá-
hoz és  fejlesztéséhez. 

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

Kérem, hogy a kitüntetések adományozására 2012. január
26-ig javaslatot tenni és a javaslatot írásban indokolni szíves-
kedjenek. 

A hatályos rendelet értelmében írásbeli indokolás nélküli
javaslatot a Képviselő-testület nem tárgyalhat.

Tisztelettel: Krisztin N. László polgármester

Várjuk javaslatát

Megtartotta éves közmeghallgatását
Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Képviselő-testülete december 2-án, az
Egry József Művelődési Házban, ame-
lyen közel 150 érdeklődő vett részt.

Krisztin N. László polgármester
köszöntötte a megjelenteket, majd beszá-
molt a település gazdasági helyzetéről. A
2011. évi gazdálkodás alapját a Képviselő-
testület által megalkotott 2011. évi költ-
ségvetés képezte, melynek bevételi és kia-
dási főösszege 1.432.909.000 forint volt.
Jelentős gondot okozott a fejlesztési prog-
ramok torlódása, a fordított ÁFA kifizetés
és ezen pénzek hónapok múlva történő
visszaérkezése, a szociális normatíva visz-
szafizetési kötelezettség, az állami norma-
tívák csökkenése, és a tervezett bevételek
alulteljesülése. Egész évben takarékosan
gazdálkodtak, amit bizonyít az a tény, hogy a háromnegyed
évi beszámolóban a kiadási oldalon a tény-teljesítés mértéke
53,46 százalék volt. Minden intézményük működött, a szer-
vezetfejlesztési pályázatok lefutottak. Nagy változás lesz, hogy
a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság személyi állománya
az államhoz kerül január elsejétől. Nagy szívfájdalmat okoz,
hogy a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő, teher-
mentes laktanya épületegyüttes - amire 2008-ban 50 millió
forintot költöttek, - állami tulajdonba kerül. A település üze-
meltetése a nehezedő körülmények ellenére is zökkenőmentes
volt. A szemétszállítás kérdésével sokat foglalkoztak, végül
sikerült a szolgáltató céggel megállapodni, de a rendeletben
szereplő mentességek, és a fizetési morál komoly problémákat
okozott. 2012-ben lejár a szerződésük a Remondis Kft-vel, így
újabb egyeztetések előtt állnak. Hamarosan a szemétszállítás
hatósági árassá válik, illetve a szolgáltatást csak többségi
önkormányzati tulajdonban lévő cégek végezhetik.

Krisztin N. László polgármester nagy előrelépésnek értékel-
te, hogy a VN Kft-t a Képviselő-testület végre beruházási fel-
adattal is megbízta. Ennek több előnye van, egyrészt az
Önkormányzatnak nem kell közbeszerzési eljárást lefolytat-
nia, másrészt a nyereség településüzemeltetési célokra haszno-
sul, harmadrészt a cég képes a helyi vállalkozók ernyőszerve-
zete lenni. Ebben az évben is folyamatosan ellátta megrende-
lésekkel a helyi vállalkozókat.

A kultúra, a művészetek és a sport tekintetében vegyes évet
zárt a település, kiemelkedően sok kulturális rendezvény volt
2011-ben. Köszönet illeti a civil szervezetek, az egyházak, a
Collégium Fenno Ugricum munkáját, amellyel színesítették a
kínálatot. Viszont komoly problémát jelent a kulturális életnek
teret adó épületek állapota, a ciklusprogram legnagyobb fel-
adata ezen a helyzeten javítani. Addig a meglévő, programok

lebonyolítására alkalmas, más helyiségeket kell használni.
A sport területén az iskola és az óvoda kiemelkedő munkát

végez. A Badacsonytomaj SE-nél egyértelműen látszik, hogy
szponzor nélkül irreális a magasabb osztályban való szereplés.
Az Önkormányzat 3,7 millió Ft-tal és a pálya üzemeltetésével
segítette az egyesület működését. A jövőben szorgalmazni kell
a 14-20 éves korosztály kulturált szabadidő eltöltési lehetősé-
geinek gyarapítását, szervezeti formáinak megteremtését.

A munkahelyekről szólva a polgármester elmondta, hogy a
mai világban a legnehezebb feladatuk a munkahelyteremtés. Az
elmúlt években a nehéz gazdasági helyzet miatt ez nehézkesen
ment, de új munkahelyeket teremtett a Borhotel, a Bonvino
Hotel és a Római úti Borászat is. Aktívan részt vesz az önkor-
mányzat a közmunkaprogramban is, de sajnos a szabályok szab-
ta keretekbe egyre kevesebben férnek bele. A VN Kft-nél a
Probio programban 14 főt tudtak foglalkoztatni, egyéb köz-
munka programokban pedig 39 fő kapott munkalehetőséget.

Krisztin N. László polgármester kifejezte reményét, hogy
január 1-től pozitív változások lesznek. Gazdasági beszámoló-
ja végén a Képviselő-testület nevében köszönetet mondott
azoknak, akik jó szándékkal segítették munkájukat. A folya-
matosan bírálókat viszont arra kérte, hogy folyjanak bele a
közösségi munkába, ötleteikkel, javaslataikkal, személyes pél-
damutatásukkal segítsék a település működését. 

Ezt követően az írásban feltett kérdésekre válaszolt a pol-
gármester, melyek legnagyobb részét a T.E.T.T. Fórum
Egyesület fogalmazta meg. A közel négy órás közmeghallga-
táson – melyet az érdeklődők később szóról szóra nyomon
követhettek a Badacsony Televízió adásában - a kérdések kap-
csán a település múltjának, jelenének és jövőjének szinte min-
den kérdése górcső alá került, javaslatok viszont alig hangzot-
tak el. Ky

Közmeghallgatás

Az egyezség lényege, hogy a MÁV ZRT vállalta a sínpár
közötti és melletti burkolólapok cseréjét és a badacsonyi
átkelővel megegyező labirint korlátrendszer kiépítését,
összesen 2,8 millió Ft értékben.

A VN Kft. vállalta a kőműves munkák elvégzését
700.000 Ft értékben. A kivitelezési munkákban Fedő
Róbert helyi kőműves vállalkozó vett részt alvállalkozói
minőségben. Az érdekeltek egyetértettek abban, hogy a
felújított átjáró az érintett felek érdekeit közösen szolgálja
és az együttműködés a korábbi években felújított badacso-
nyi vasútállomáshoz hasonlóan most is példaértékű volt.
Csilléri Béla kilátásba helyezte, amennyiben ez a pozitív
hozzáállás megmarad, akkor idén a badacsonyörsi vasúti
megállóhely peronja is felújításra kerülhet.

Bolla József ügyvezető igazgató, VN Kft.

Azonban a feladat - bár sokrétűbb lett -, ugyanaz
marad: segíteni az állampolgároknak, hisz nincs biztonság
személy és vagyonbiztonság nélkül.

A jogszabályok jelentős feladatokat telepítenek a szerve-
zethez, mind hatósági, mind szakhatósági területen. A
szervezet feladatellátását az kell jellemezze: ahol tudunk
segítünk, az itt dolgozóknak nem csak egy területhez kell
érteniük, át kell látniuk a katasztrófavédelem munkáját,
feladatát.

A hazai katasztrófavédelem rendszerében dolgozó több
ezer ember olyan közösség, amely azért dolgozik, hogy a
valós problémák megoldásával a baj órájában segíteni tud-
jon.

A feladat végrehajtásához erős közösségre, a hivatás sze-
retetére, a hivatástudat erősítésre, a csapatban való cselek-
vés képességére van szükség.

Az állománygyűlés végén Németh Tamás alezredes sza-
lagot kötött a tomaji tűzoltók zászlajára. Ky

Megújult átjáró

Államosított 
tűzoltóság

Folytatás a 1. oldalról...

Folytatás a 1. oldalról...

Fotó: Deák



A hatvannégy fekete-fehér mező, sorok, vonalak, átlók,
harminckét bábu hihetetlen sokféle viszonylatot hoz
létre. Ezek által a sakk fejlesztő hatása a gondolkodás-
ra, a személyiség formálására évszázadok óta ismert.

Napjainkban számtalan kezdeményezés történt a sakk-
nak az óvodai, iskolai oktatásba való bevonására. Ez a gon-
dolkodásra késztető játék alapot nyújt a matematikai neve-
léshez, játékos módon jutnak a gyerekek matematikai isme-
retekhez és közben gondolkodásuk is fejlődik. A játékon
keresztül a gyermek személyisége kibontakozik, ezáltal
megismerjük képességeit és fejlesztendő területeit. 

A tanulási nehézségekkel küszködő gyermekeknek (első-
sorban figyelemzavar, hiperaktivitás) a sakkjáték komplex
személyiségformáló módszer és terápia. Hiszen a jó iskola-
kezdés egész életre szólóan eldöntheti, hogy a gyermek sze-
ret-e tanulni....

A nemzetközi kutatások szerint a sakkoktatásban részt
vevő gyermekek iskolai teljesítménye vitathatatlanul maga-
sabb, ezért hatalmas lehetőség, hogy a Tapolcai Városi
Sportegyesület sakkszakosztályának vezetője elvállalta,
hogy létrehoz egy gyermekekből álló szakosztályt
Badacsony Sakkegylet néven. Paréj József Európa-szerte
ismert szakember, aki többszörös olimpikonunk, Mádl
Ildikó edzője is volt, de több magyar és nemzetközi nagy-
mester is kikerült tanítványai közül. Több korosztállyal fog-
lalkozik. Az utánpótlás csapat egyik legfiatalabb óvodásko-
rú tomaji tagja részt vett és pontot szerzett a december 17-
én Szombathelyen megrendezett rangos Dunántúl-kupán,
ahol a tapolcai csapat aranyérmes lett. Januárban pedig
országos egyéni sakkversenyen indul a 8 év alattiak kategó-
riájában. Büszkék vagyunk Rá! Januártól folyamatosan vár-
juk a sakkszakosztályba való jelentkezőket, január 9-től
indul a heti egyszeri oktatás az iskolában.

Reményeink szerint jó hírű, sikeres sakkiskolát alakítha-
tunk ki, amely mind a gyermekek érdekeit segíti, mind váro-
sunk oktatásának új színfoltja lehet.

ELENÓR

A Tatay Általános Iskola hagyományos karácsonyi
ünnepségén Csanádi Józsefné igazgatóhelyettes kö-
szöntötte december 21-én a gyerekeket meghívott ven-
dégeikkel együtt, felelevenítve az ünnepkör történetét
az aulát uraló hatalmas, feldíszített fenyő alatt.

A kereszténység Jézus Krisztus, a Megváltó születését
ünnepli ezen a napon - monda Csanádi Józsefné. S mivel Jézus
Krisztus, Isten fia, az általunk érzett végtelen szeretete miatt
született meg és vállalta fel az emberi sorsot, ezért lett a sze-

retet ünnepe a karácsony. Küszöbön áll a nap, az egyetlen az
évben, amely hivatalosan is a szereteté. Remélem, hogy a mi
iskolánk is több mint egy épület, több mint egy intézmény,
remélem, hogy a szeretet kötelékei összefűznek mindannyiun-
kat. Tudom, hogy a szeretetet nehéz kifejezni, nincs mértéke,
nincs színe, nincs hőfoka, de higgyétek el, egy általatok készí-
tett őszinte ajándék mindennél többet ér. Ne a külsőség le-
gyen a fontos, mert az elveheti az ünnep békés, nyugodt han-
gulatát. Egy csoda legyen a karácsony, a várakozás izgalma, a

fenyőfa gyantaillata, a gyertya fénye-, melege, a
mézeskalács fahéj illata! A meghitt családi beszél-
getések bensőséges ünneppé teszik a karácsonyt.
Tegyetek meg mindent, - fejezte be köszöntőjét
Csanádi Józsefné igazgatóhelyettes - hogy a ti csa-
ládotokban is így legyen, s szüleitek, nagyszüleitek
mosolya lesz a legnagyobb ajándék.

Az ünnepi műsorban a gyerekek bemutatták az
alkalomhoz illő színdarabtól, az énekkari előadá-
son keresztül a hangszeres játékig az iskola teljes
kulturális palettáját. Az előadásra – melyet az
ábrahámhegyi és Tomaji Idősek Karácsonyi Ün-
nepségén láthatott a közönség – Bolfné Tóth Me-
linda, Dobos Sándor, Krisztin N. Lászlóné és Zap-
letálné Budai Gyöngyi készítette fel a diákokat.

Ky

ELENÓR hírekCsoda legyen a karácsony

Kreatív műhelymunka

Kívánság-fesztivál
Hagyományteremtő célzattal rendezte meg az egyesület

advent harmadik vasárnapján az első Kívánság-fesztivált.
Mindig varázslattal tölti el a gyerekeket a karácsony várása.
Hogyan és honnan jön az ajándék? Hogyan küldjük el a
Jézuskának a kívánságokat és hogyan kapja meg? Erre
épült az egyesület kezdeményezése. Hogy kik kívánhattak?
Természetesen a gyerekek. A mozgalmas délutánon a részt-
vevők foglakozáson vettek részt, lehetett rajzolni, vágni,
ragasztani, lufit hajtogatni, mézeskalácsot festeni, volt
finom süti, üdítő. Nem maradhatott el a kedvelt arcfestés,
az éneklés, zenélés. Köszönet önzetlen munkájáért Kissné
Valinak, Ali Évának, Kiss Zoltánnak. Míg a gyerekek
mókáztak, addig a szülők előadást hallgattak az egészség-
ről. Az est fénypontja mindenképpen a karácsonyi kívánsá-
gokkal ellátott világítós lufik elengedése volt. A gyerekek
izgalommal tekintettek az égre, amerre az esti sötétségben
a sok-sok lufi szállt egyre magasabbra. Köszönetünket fejez-
zük ki Szeremleyné Krisztának, hogy birtokba vehettük a
Szeremley Udvarházat. Köszönet mindenkinek, aki hozzá-
járult a délután sikeréhez. 

Az elmúlt évben a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény az Oktatásért Köz-
alapítvány és a Nemzeti Tehetségprogram keretén be-
lül „Tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának
kialakítására” kapott támogatást. 

Az egyéves projekt során az intézmény a Tehetséggon-
dozó Szakmai Munkaközösség segítségével többek között
tehetségazonosító mérőeszközöket fejlesztett ki a tehetség-
ígéretek felkutatására, tehetséggondozó programokat dol-
gozott ki fejlesztésükre, tehetségműhelyeket, nyári alkotó-
táborokat működtetett, tehetségnapokat szervezett. 

A felhalmozott tapasztalatokat a „Tehetséggondozás – de
hogyan” elnevezésű konferenciák továbbképzésein, illetve a
„Tehetségpont vezetők tanácskozásán”, valamint országos
és nemzetközi kiállításokon, publikációkban ismertette,
adta tovább. 

A projekt zárására december végén került sor. A záró-
rendezvényen a több mint kétszáz résztvevő – tanulók,
pedagógusok és szülők - megtekinthették azt a nagyszabá-
sú képzőművészeti és tárgyalkotó kiállítást, amit az intéz-
mény a kistérség óvodás és általános iskolás korosztályú
gyermekei számára kiírt pályázati anyagból állított össze. A
közel száz díjazott eredményes alkotásáért könyvjutalom-
ban részesült, kreatív műhelyfoglalkozáson vehetett részt.
A záró rendezvény díjazottjai kreativitásukat a „Fantázia-

kalap” című bemutatóval is demonstrálták. A több mint száz
csodakalapot felvonultató divatbemutató (egy tanuló többet is
tervezhetett és kivitelezhetett) a meghívott iparművészek
körében is elismerést váltott ki.   Baranyai Zoltánné

Segít a Zeneovi
A Tapolcán már évek óta nagy sikerrel zajló zenei képes-
ségfejlesztő foglalkozássorozat októbertől már Bada-
csonytomajon is megtalálható.

Idén új helyszínen szeretnénk folytatni a foglalkozásokat,
melyre az óvodáskorú gyermekeket sok szeretettel várják a
foglalkozásvezetők, Rompos Patrícia és Zavaczkiné Fehér Éva
zenetanárok. Születéstől körülbelül 7-8 éves korig tartó idő-
szakban a zenei foglalkozások hihetetlenül nagy hatással van-
nak a gyermek fejlődésére. Természetes, hogy mindenki sze-
retné a lehető legjobban megalapozni gyermeke jövőjét és fel-
készíteni őt az iskolai elvárásokra. Ehhez arra van szükség,
hogy a gyermek gyorsan és hatékonyan gondolkodjon, képes
legyen a könnyed, sokoldalú, többnyelvű kommunikációra, jó
kapcsolatépítő és együttműködő készséggel rendelkezzen, ami
segíti őt a társas kapcsolatok kialakításában. Bármennyire is
különös, de a korai évek játékos zenei foglalkozásai mindezt
megadhatják a gyermekeknek. A foglalkozásokon a kicsik,

ahogy a dalokat, mondókákat, gyermekjátékokat éneklik-
játsszák, megtanulnak biztonsággal jelen lenni a hang, a
figyelem és a csend világában egyaránt. Hangszíneket, lelkiál-
lapotokat tapasztalnak, s a sokszáz éves énekeken keresztül
saját édesanyjuk, nagyanyjuk, dédanyjuk világával találkoz-
nak közvetett, de mélyen átélhető módon.

Ki az, aki nem szeretné, hogy minél intelligensebb, kreatí-
vabb legyen a gyermeke?

A gyerekek számára a zene, zenélés olyan, mint egy varázs-
lat. Örömet szerez, amire mind a szülőknek, mind a gyerme-
keknek szükségük van. Megérinti a lelkünket és lehetővé
teszi, hogy megosszuk az érzéseinket. Szárnyakat ad.

A foglalkozások szerdánként 16 órakor kezdődnek. Az ér-
deklődőknek az első foglalkozás ingyenes! A részletekről érdek-
lődhetnek Vigh Mártánál a 70/387-0100-as telefonszámon.

Szeretnénk, ha minél többen élnének ezzel a lehetőséggel.
ELENÓR

Történelem képeslapokon
Az 1945. előtti Badacsony hegyről készült eredeti képeslapokból álló kiállítás látható Badacsonytördemicen, a Faluházban.

A mintegy 350 képeslap és a mellette bemutatott tárgyi eszközök hitelesen tárják elénk a hegy, az itt élők múltszázadi tör-
ténelmét. A kiállítás megtekinthető: keddtől – szombatig a Faluház nyitvatartási ideje alatt (12.00 – 20.00 óráig), illetve elő-
zetes telefonos egyeztetés alapján, hétfőtől – péntekig délelőtt is. Tel.:06-30/520-9450, 06-30/758-8620

Badacsony sakkegylet
– Mit adhat egy kisgyermek számára a sakk? –

Fotó: Baranyai

A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) Badacsony-
tomaj Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséből
300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

Az Egyesület a kapott összeget a támogatási szerződésnek
megfelelően, működési célra, az általa vásárolt szolgálati gép-
kocsi törlesztőrészletének fizetésére használta fel, melyről a
hivatalos elszámolást 2012. január 12-én a Polgármesteri
Hivatalnak benyújtotta.

Az Egyesület a fentiekkel teljesíti a Támogatási szerződés-
ben foglalt tájékoztatatási kötelezettségét.

Mórocz István elnök

Tájékoztatás önkormányzati
támogatás elszámolásáról

Fotó: Kalmár



Zenei vetélkedő
A zene kifejezheti azt, amit a szavak nem
képesek kifejezni. A zenének nincs szüksé-
ge elemzésre. A zene "érthetőbb", mint a
nyelv. Még a kisgyermek is korábban fogja
fel a ritmust és a melódiát, mint a szavakat.

A zene nem csupán az érzelmekre, érzésekre és
a hangulatra fejti ki hatását, a zene gyógyító hatá-
sa ma már bizonyított tény. A jól megválasztott
zene a várt hatást váltja ki minden emberből, korra,
végzettségre, műveltségre való tekintet nélkül.

A Badacsonytomaj Város Kulturális Intéz-
ménye zenei vetélkedő szervezését tervezi ha-
vonta egy-egy alkalommal a kávéházi estek ke-
retein belül az alábbi zenei témákban:

• február: oldies, pop-rock, jazz-rock és soul; 
• március: klasszikus dalok és opera-részletek; 
• április: mai magyar és külföldi pop-rock; 
• május: klasszikus zene

Személyesen senkinek nem kell szerepelni.
Asztal-csoportokat kell alakítani, amit fantázia nevekkel

lehet megjelölni és bejelenteni a szervezők felé, akár a helyszí-
nen is. A 20 számból, zeneműből, egyenként 15-30 másod-
perces számtöredékeket játszunk be, amely alapján a csoport-
tagok kialakítják és a kérdőívre beírják a kérdésre vonatkozó
találati elképzelésüket. Az összes zeneszám elhangzása után a
kitöltött és begyűjtött kérdőíveket a zsűri kiértékeli és kihir-
deti a győztes asztal-csoportok sorrendjét. Az első három
helyezett asztal közössége komoly díjazásban részesül.

Jelentkezi az alábbi elérhetőségeken lehet:
Telefon: 06-87-571-115; 06-87-571-116
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu; 
illetve a vetélkedő napján a helyszínen.

Jó felkészülést és izgalmas versenyzést 
kívánunk minden jelentkezőnek!

Az asztalitenisz 
népszerűsítése

A Kistérségi Diákolimpia asztalitenisz versenyére szí-
vesen jöttek a diákok Badacsonytomajra, hiszen, ahogy
ők mondják már hazajárnak. 

Hihetetlen nagy öröm és megtiszteltetés, hogy Tapolca
Város Diáksport Bizottság felkérésére 22. alkalommal hir-
dethettük meg két korcsoportban is a bajnokságot.
Tapolcáról és a környező iskolákból 33 tanuló izgalmas mér-
kőzéseit kísérhettük figyelemmel, ahol mindenki megpró-
bálta a lehető legtöbbet kihozni magából.

A legnagyobb létszámmal a IV. korcsoportos fiúk és
lányok (23 fő) jöttek el, hiszen innen kerülhettek ki a
továbbjutók is. 

Településünk polgármestere, Krisztin N. László adta át az
érmeket. Sajnos az idén mi helyiek lecsúsztunk a dobogós
helyezésekről, de bízunk abban, hogy jövőre mi is képvisel-
hetjük térségünket a megyei bajnokságon. 

A verseny nagyon jó alkalom volt arra is, hogy a sportág
népszerűsítése, a tehetséggondozás mellett a kistérségi isko-
lák közelebb kerüljenek egymáshoz.

Lakatné Mógor Katalin 
ISK elnök

Anyakönyvi Hírek

Talabér Zelina
Talabér-Nagy Szilvia és Talabér Péter gyermeke,

(született 2012. január 3-án)

Óévbúcsúztató és Újév köszöntő ünnepségét a Nyugdíjas
Egyesület január 5-én tartotta családias körülmények
között, zeneszó, sütemény, virsli és bor mellett.

Az alelnök köszöntötte a megjelent 24 tagot és meghívott
vendégünket, Fodor Józsefet. Megköszönte mindenkinek a
közösségért folytatott munkáját, kiemelve a zenét biztosító
Stankovics György igazi hangulatot hozó zenei hozzájárulását,
Farkas Mihályné, Fodor József és Deák Ferencné nekünk nyúj-
tott segítségét. Igazi jó hangulatban záródott az összejövetel,
melyet reméljük, még sokszor megismételhetünk.

Ezúton köszöntjük a város minden jószívű, igaz lakosát és
kívánunk egészséges, Boldog Új Évet.

A Nyugdíjas Egyesület tagjai nevében: 
Rácz Mária nyugdíjas klub alelnök

Ünnepi köszöntő

Immár hagyományosnak mondható Adventi ünnepség-
sorozatunk szombaton délután kezdődött a Templom
előtti téren jótékonysági vásárral, az óvoda, az iskola
Szülői Munkaközösségének valamint a város civil szerve-
zeteinek közreműködésével.

A korábbi évektől eltérően, idén 17 órakor kezdődött a
szentmise, majd ezt követte a Nők a Balatonért Egyesület
énekkarának karácsonyi koncertje. A koncertet követően Or-
bán Péter, Badacsonytomaj Város Képviselő-testületének tag-
ja köszöntötte a szép számú jelenlévőt a Templom előtti téren.

Mindannyiunkat megérint ez az ünnep, Advent ünnepe. –
kezdte köszöntőjét. Ki-ki hite, meggyőződése szerint készíti
elő lelkét a szeretet ünnepére. De közös mindannyiunkban,
hogy szeretetre, emberségre vágyunk ebben az egyre ridegebb
és szeretetlenebb világban. Majd egy kedves történetet osztott
meg a jelenlévőkkel a négy vasárnap angyaláról. Köszöntője
végén arra kért mindenkit, hogy advent jegyében imádkozza-

nak az adventi koszorú négy gyertyájának lángjáért: - tartsuk
életben a béke lángját; - a hit lángját; - a szeretet lángját, hogy
legyen erejük tovább égni, mert az embereknek nagy szüksé-
gük van rájuk; - a remény lángját, hogy soha ki ne aludjon
bennünk!

E gondolatok jegyében Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete nevében kívánt a város minden
polgárának szeretetteljes, áldott, békés ünnepeket.

A Himfy Irodalmi Kör tagjai, Vizkelety Dóra és Ali Éva
valamint a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola Rézangyalok
Fúvós együttesének műsorával folytatódott az adventi est.

Közben a város lakói egy-egy karácsonyi dísszel tették
ünnepibbé a város karácsonyfáját.

A civil szervezetek forró teával, forró csokival, puncssal, for-
ralt borral, zsíros kenyérrel, diós és mákos kaláccsal, valamint
sült gesztenyével kínálták a sok-sok érdeklődőt, miközben
karácsonyi dallamok töltötték be a teret.        Deák Ferencné

Közös ünnepvárás

A Badacsonytomaj VN Kft. megtartotta dolgozói számá-
ra a hagyományos évzáró ünnepségét az Egry József
Művelődési Házban december 26-án, amelyen meghí-
vottként részt vettek a Képviselő-testület tagjai, a polgár-
mester, valamint a Polgármesteri Hivatal képviselői.

Bolla József ügyvezető igazgató név szerint megköszönte
azon vállalkozók támogatását, akik hozzájárultak az ünnepség
megtartásához. Az eltelt esztendőt értékelve elmondta, hogy
tevékenységük két részből áll: egy közhasznú feladat ellátás-
ból és egy vállalkozási tevékenységből. Az előbbi 2011-ben 70
millió forintot tett ki, melyből harmincat az önkormányzat
adott, a fennmaradó közel 40 milliót vállalkozásból kellett
kitermelni a talpon maradáshoz. Ennek egy részéhez az önkor-
mányzat biztosította a feltételeket, amely a strandok, parko-
lók, köztemetők üzemeltetését jelenti. Azonban ezek nyeresé-
ge sem fedezi a hiányzó összeget, ezért vállalták a hibátlanul
kivitelezett szénégető-dűlői beruházás, vagy a városháza javí-
tási munkálatainak elvégzését.

A helyzetünk sajátos, vannak ugyan terveink, de az intéz-
ményeknél sokkal változatosabb körülmények között dolgo-
zunk, – tette hozzá Bolla József – ezért is vettük jó néven a
közmeghallgatáson elhangzott dicsérete-
ket. Munkánkat rugalmasan végezzük,
melyre jó példa a badacsonytomaji stranddal
szemben lévő vasúti átjáró megépítése.
Sikerült tízmilliós tartozásunkat is rendezni.
Kollegáink megértették helyzetünk nehézsé-
geit, így annak ellenére sikerült tervünket
teljesíteni, hogy öt fővel kevesebben voltunk.
Sokan nem nézik jó szemmel azonban tevé-
kenységünket, mondván, hogy pénznyelők
vagyunk, holott termelésünk hasznából lát-
juk el településünk közhasznú feladatit.

A Badacsonytomaj VN Kft. a második
legnagyobb munkáltató a településen, ezért
nem tudom elfogadni, hogy takarékosság
címén elbocsátásokra, gépek eladására
kerüljön sor, mert ez a cég végét jelentené.

Képesek vagyunk önmagunkat eltartani, színvonalasan dol-
gozni, a cég megmaradásáért mindent megteszek, mert köny-
nyű valamit lerombolni, annál nehezebb azonban felépíteni.

Jó érzéssel vagyok itt, hiszen e cég alapításában kezdetektől
fogva részt vettem, - mondta köszöntőjében Krisztin N. László
polgármester - büszke vagyok arra az útra, melyet az „egy
talicska, két lapáttól” a mai állapotig megtettünk.

A problémák sokasodnak, előfordulnak népszerűtlen dön-
tések is, melyeket vállalni kell, de a buta döntéseket nem. Egy
ilyen típusú városüzemeltető cégre szükség van, mert az ilyen
nonprofit szervezetek megkönnyítik a közfoglalkoztatást, a
település üzemeltetésével járó feladatok elvégzését. Sajnos a
közelmúlt időszaka inkább a lehetőségek romlását hozta, a
segítő szándék részünkről kevés. Reméljük, hogy a 4 órás fog-
lalkoztatási lehetőség bővül, de az igazi megoldást a tartós
foglalkoztatás jelentené. Krisztin N. László polgármester befe-
jezésül megköszönte a település érdekében végzett munkát,
hozzátéve: a Képviselő-testülettel együtt mindent megtesz-
nek, hogy minél több embernek legyen munkája.

Az évzárón a szűkös lehetőségek miatt tombolán sorsolták ki
azt a négy nyertest, akik szerény ajándékhoz juthattak. Ky

Évzáró és számvetés

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár



Ez év áprilisában lesz 30 éve, hogy egy hóviharos napon,
az akkor már megszűnt Örsi Iskola régi épületéből kiköl-
töztették a könyvtárat, s a helyére egy roma családot tele-
pítettek. Ebből kifolyólag vált aztán településünkön az
ex-intézmény neve a vandalizmus szinonimájává.

Az alábbiakban – mintegy emlékeztetőül - a kis hegyi tele-
pülés iskolájának a történetét elevenítjük fel a hegy-gyűlési
jegyzőkönyvek segítségével.

„Felvétetett Kisörs hegyen az 1886. május 17-én megtartott nyilvá-
nos hegy-gyűlésen: 

4. Francsics Károly birtokos érvekkel bizonyítja, miszerint a kb.
40-45 tanköteles gyerekkel bíró hegységben egy állandó iskola építése
szükséges, hogy rendes tanító tarthassék. – Kéri a hegység erkölcsi
támogatását. A hegy-gyűlés beleegyezik, miszerint e célra a hegybirto-
kosság szüret alkalmából bor adományozásával segít. – Különben,
mint a b.tomaji községhez tartozó ügyet a községi képviselő testület
tegye magáévá (…) A jelenlévő Vaszary István b.tomaji plébános úr
kéretett fel, hogy a legközelebbi (tomaji) képviselő ülésen, mint a
hatásköréhez tartozó ügyet adja elő és támogassa.”

Úgy látszik, hogy már akkor sem mentek mindig simán a
dolgok, mert egy év elteltével, 1887. május 16-án újból erről
tárgyaltak az örsiek:

„A múlt évi hegy-gyűlés 4. pontja értelmében hozott határozatoknak
eddig semmi eredménye nem lévőn, ismételten felemlítetett, hogy Kisörs
hegységben egy iskolát felállíttatni feltétlen szükségesnek tartja. A
közgyűlés határozottan kimondja, hogy (Tomajjal) közös iskola épít-
tessék és utasította a választott iskolaszéket, hogy a kellő intézkedése-
ket megtegye.”

Ettől kezdve öt esztendeig nem szerepel az iskola a hegy-
gyűlések jegyzőkönyvében, nyílván azért, mert az ügyeket
Tomajon intézték. Az itteni plébánián található iskolaszéki
jegyzőkönyv szerint Kisörsön „30 tanuló számára méretezve”
iskola létesítését kezdték meg 1890-ben.

Az 1892. május 14-i hegy-gyűlés jegyzőkönyvéből kivilág-
lik, hogy nem csak az előkészületek mentek lassan, hanem az
építkezés is: Horváth János, az új badacsonytomaji plébános
felszólalásából: 

”… előterjeszti, miszerint a kisörsi fiók iskola belső felszerelése telje-
sen hiányzik, kéri a hegybirtokosságot intézkedjék, hogy ez teljesen fel-
szerelve legyen. Ez alkalommal azon ajánlatot tette, hogy az örsi
kápolna pénzéből, mely 1891. deczember 31-én 1744 frt. Tőkét kép-
viselt, fedezhetnék ezen kiadásokat. Melyre egyhangúlag határozta-
tott, hogy a kápolna pénze egészíttessék ki 1500 frt. Tőkével. Az ezen
felül lévő 244 frt. és a felszerelésig esedékes kamatok fordíttassanak az
iskola felszerelésére és a hegybíró úr által már előre adott 50 frt.
Kölcsön törlesztésére.”

Ezen a gyűlésen elhangzott egy tanítóval kapcsolatos felszó-
lalás is:

„Gosztola Zsigmond földbirtokos kérte a hegy-gyűlést, hogy szíves-
kedjék elfogadni, hogy a kisörsi fiók iskola tanítójának engedélyeznék,
hogy szüret alkalmából collectálhasson. – A hegy-gyűlés egyhangúlag
elfogadta, hogy a tanító szüretkor mustot szedhessen és minden birto-
kos köteles legalább három liter mustot adni.”

S mivel a munkálatok nekilódultak és a tanító is megvolt,
sőt kollektálhatott is, valószínű, hogy Kisörsszőlőhegy „új”
iskolája 1892 őszére teljesen elkészült.

Írásos dokumentum ugyan nem említi, de sok mindenből
arra lehet következtetni, hogy a kis hegyi település első okta-
tási intézménye – átmeneti megoldásként – képesítés nélküli
tanítóval, egy korábban más célokat szolgáló helyiségben
kapott helyet, amely aztán hamarosan szűknek is bizonyult.
Erre utal, hogy 1902-ben már új iskola építésének a gondola-
ta foglalkoztatta az örsieket. Kivonat az „ápril” 3-án kelt
hegy-gyűlési jegyzőkönyvből:

„A jelenlévő birtokosság (…) ¾-ed része kimondja, miszerint (…)
a kir. Tanfelügyelő úr által kilátásba helyezett államsegély igénybevé-
telével Kisörshegyben saját erejéből kíván iskolát fönntartani és azt a
törvény szigorú körülményeinek megfelelő módon fölépíteni, berendezni
ígéri. – A fölmerülő költségeket pedig a birtokaránylag fogja viselni.”

Ezek után évekig nem történik említés az iskoláról és csak
1907. június 17-i hegy-gyűlésen vetődik fel újból ez a probléma:

Csendes József elnök megütközve tapasztalja, hogy a kisörsi
tanköteles gyermekek iskolába járását erősen megnehezíti a
távolság, amely Kisörs egyik, másik pontja és a badacsonyto-
maji iskola közt létezik: e végből indítványozza, hogy bár áldo-
zatok árán is, törekedjék oda Kisörshegyközség birtokossága,
miszerint a törvény kívánalmainak megfelelő, állami, elemi
népiskolát létesítsenek. (...) Az indítványt a hegy-gyűlés elfogadja.

Az 1908. október 14-én tartott rendkívüli hegy-gyűlésen
már konkrétum is született iskolaügyben:

„Az iskola építésére vonatkozólag a Választmány újból határozati-
lag kimondja, hogy Badacsonytomajtól különállóan akarja iskoláját
és tanítólakását felépíteni, és iskoláját autonom jogaival élve, saját
iskolaszéke által adminisztráltatni. Újra felkérik Horváth József plé-
bános urat, mint iskolaszéki elnököt, hogy Kisörsön az iskolaszéket
kisörsi lakosokból állítsa össze, illetve választassa meg, hogy a műkö-
dését megkezdhesse.”

A fentieket figyelembe véve úgy látszik, hogy az örsieknek
kedvezőtlen tapasztalatai voltak a tomajiakkal való közösködést
illetően, önálló iskolájuk azonban ezúttal sem lett. Folytatjuk...

A világ nagy részén idén január 15. és 22. között tartják az
imahetet a keresztények egységéért, más helyeken pünkösdre
teszik ezt az alkalmat. A 2012. évi imahétre kiválasztott
mottó Pál apostol korintusiakhoz írt leveléből való:
„Mindannyian elváltozunk Urunk Jézus Krisztus győzelme
által”. (1Kor 15,51-58) Az e havi Életige a kolosszeiekhez írt
levél 3,1 verséhez kapcsolódik. 
„Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami
odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján.” (Kol 3,1)

Ezeket a szavakat szent Pál a kolosszei közösséghez intézte.
Arról beszél, hogy létezik egy olyan világ, ahol igazi szeretet,
teljes közösség, igazságosság, béke, szentség és öröm uralko-
dik, ahová a bűn és a romlás nem férkőzhet be többé; olyan
világ, ahol az Atya akarata tökéletesen teljesül. Az a világ,
ahová Jézus tartozik. Az a világ, amelyet Ő nyitott meg előt-
tünk feltámadásával, miután átélte a szenvedés kemény pró-
batételét. Nemcsak meg vagyunk hívva Krisztus világába –
mondja szent Pál –, hanem már most is benne élünk. Hitünk
azt tanítja, hogy a keresztséggel már Krisztusba épülünk, így
részesedünk életében, ajándékaiban, örökségében, győzelmé-
ben a bűn és a rossz hatalma felett, hiszen vele együtt mi is
feltámadtunk. A megszentelődött lelkektől eltérően, akik
már elérték a célt, a mi részvételünk Krisztus világában még
nem nyilvánvaló és nem teljes, főleg nem állandó és végleges.
Mindaddig, amíg ezen a földön élünk, ezernyi veszélynek,

nehézségnek és kísértésnek vagyunk kitéve, amelyek megin-
gathatnak, lefékezhetnek, sőt hamis célok felé téríthetnek.
Érthető tehát az apostol buzdítása: „azt keressétek, ami oda-
fönn van”, azaz próbáljatok már most kilépni ebből a világból,
nem fizikailag, hanem lelkileg: hagyjátok el a világ szokásait
és szenvedélyeit, hogy minden helyzetben Jézus gondolatai és
érzései vezethessenek titeket. Az „ami odafönn van” ugyanis a
mennyek országának törvényét jelenti, amelyet Jézus hozott a
földre, és azt szeretné, ha már mostantól megvalósítanánk. 

Hogyan éljük tehát ezt az igét? Úgy, hogy nem elégszünk
meg egy átlagos, középszerű, megalkuvásokkal teli élettel, ha-
nem átalakítjuk Krisztus törvényei szerint, Isten kegyelmének
segítségével. Arra ösztönöz, hogy életünkkel tegyünk tanúsá-
got környezetünkben az értékekről, amelyeket Jézus hozott a
földre, mint pl. az egyetértés, a béke, a testvérek szolgálata, a
megértés és megbocsátás, a becsületesség, az igazságosság, a
kifogástalan munka, a hűség, a tisztaság, az élet tiszteletben
tartása és így tovább. Ebből is látható, hogy ez a program
olyan sok lehetőséget rejt magában, mint maga az élet. De
hogy a sokféleség miatt ne maradjunk bizonytalanságban, va-
lósítsuk meg ebben a hónapban Jézusnak azt a törvényét, amely
lényegében összefoglalja az összes többit: vegyük észre minden
testvérben Krisztust, és szolgáljuk őt! Talán nem ezt fogják
majd rajtunk számon kérni életünk végén?

István atya

Katolikus üzenet
Szépirodalom:
Bárdos András: Show; Bellow, Saul: Henderson, az esőki-
rály; Benkő László: Honfoglalás trilógia; Bloch, Robert:
Pszicho; Chopin, Kate: Az ébredés; Clarke, Arthur C.:
Régmúlt napok fénye; Dorin, Francoise: Prücsök; Eriksson,
Kjell: Burundi hercegnője; Fiala János: Kuss!; Göncz
László: Kálvária; Green, Jane: Álomnyaraló; Herczeg
Ferenc: Fogyó hold; Kellei György: Bejárat a pokolba;
Kemény Zsigmond: Gyulai Pál; Kepes András: Tövispusz-
ta; Kohler, Sheila: A Brontë lányok; Kosáryné  Réz Lola: A
vén diák; Kosztolányi Dezső: Elsüllyedt Európa; Lévai
Katalin: Karácsonyi égbolt; London, Jack: Kóbor csillag;
Máriássy László: Mindennapi élet? : 1922-2009; Mikó
Imre: A szülőföld szerelmese; Moaveni, Azadeh: Mézes-
hetek Teheránban; Nabokov, Vladimir: Lolita; Pallavicini
Zita: Egy őrült őrgrófnő naplója; Pearson, Diane: Csárdás;
Pusztay János: Egy nap; Raucher, Herman: Kamaszkorom
legszebb nyara; Rosace, Filippo: A maffia malaca.

Gyermek- és ifjúsági irodalom: 
Armstrong, Kelley: A szellemidéző; Balázs Ágnes: Lufi és
a hóba rajzolt szív; Bartos Erika: Bogyó és Babóca kará-
csonya; Boldizsár Ildikó: Királyfi születik; Brezina,
Thomas: Szépségkirálynő kerestetik!; Elfelejtett lények
boltja; Lackfi János: Karácsonyi vándorok; Molnár Ferenc:
A kékszemű; Tatay Sándor: Bujdosásunk története;
Telegdi Ágnes: Téli madármesék; Verne, Jules: Kétévi
vakáció; Zannoner, Paola: Célvonal.

Ismeretterjesztõ irodalom:
Kindelmann Győző: Szent Miklós legendája; Burpo,
Todd: Igazából mennyország; Cutié, Albert: Kétség; Vas
Maya: Kapcsolatok szivárványa; Brandt, Charles:
„Hallom szobafestő vagy!”; Felsőoktatási felvételi tájékoz-
tató; Hanlon, Michael: A galaxis útikalauz tudománya;
Hegyi Barbara: Abraka babra; Marosi Ernő: A gótika
Magyarországon; Dombauer Lászlóné: Horgolt csillagok;
Zenei anekdoták, aforizmák, viccek; Szalai Vivien: Stohl
őszintén; Pusztay János: Gyökereink; Merle, Pierre:
Robert Merle; Králi Lóránd: Muzulmán világ; Lukács
Csaba: Diktátorok könyve; Ónody Éva: Visszaszögezett
csillagok; Rayfield, Donald: Sztálin és hóhérai.

Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros

&Könyvtár

Kalmár László: Szomorú évforduló 1. rész

Gyászhír:
Tölli Józsefné sz. Süller Anna

(született 1921-ben) elhunyt 2011. december 25-én.
–––––––––––––––––––––

Giczi Lajos
(született 1950-ben) elhunyt január 2-án.

–––––––––––––––––––––
Nagy Ernőné sz. Paál Klára, 

(született 1929-ben) elhunyt 2011. október 27-én.

Nyugodjanak békében!

R.Czapp Ibolya: Milyen?
Milyen leszel Karácsony...?
Nyugodt? Békés?
Mint az Álom?
Angyalokkal? Énekszóval?
Jó illattal? Jó itallal?
Tele ajándékkal? Nagy fenyővel..?
Sok égővel? Mely fénnyel játszik a díszeken ?!
Mennyi sok gömb...régi emlék...
Újra elvarázsol, mint rég..! 
Csillagszóró ontja fényét....
Csilingel az Angyal... mingyárt éjfél....
A Kis Jézus megszületett...
Hozza a Szeretetet...
Minden együtt...
Karácsonykor...
De én nem vagyok ott...
Milyen lesz így ez a Karácsony...?
Én nem is várom...
Oly rég könnyes-gyászos a Karácsony!
Senki nincs velem...
Hiába várom...
NEM ADOM FEL AZ ÁLMOM!
Adjon Isten, Szép Karácsony!

Badacsonytomaj, 2008.12.15.

Fotó: Bolfné

Az 1931-ben felszerelt Klebelsberg-féle, új egy tanter-
mes iskola maradéka 2000. január 16-án



Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa; Badacsonyi
Borvidéki Borút Egyesület; Badacsonyi Vízmű dolgozói;
Badicsné Kurucz Olívia; Balogh István és felesége; Berecz
Milán; Berecz Renáta; Bereczné Török Ildikó; Bíró Im-
réné, Bolla József; Borbély Családi Pincészet Kft.; Csala
Lajos; Csanádi Csanád; Csanádi József és felesége; Csiz-
marik Eszter; Csuri Józsefné; Dobozy Zsófia; Dr. Magó
Ágnes; Dr. Szalmásné Dr. Pécsvári Gabriella; Füzes Csaba;
Füzes Levente; Gáspár Györgyné; Gerencsér Tamás;
Hafner Kálmán; Harta Lilla; Hodász István; Horváth
Béla; Horváth Márta; Ifj. Lakatos Ferenc; Illés Bálint és
Bence; Istvándy Gergely; Istvándyné Boczkó Klára;
Kalmár Nikoletta; Kékkúti Ásványvíz Zrt.; Koncz Eszter;
Koncz László és felesége; Kondorné Török Rita; Kovács
Gábor; Kömüves Attila; Krisztin N. Illésné; Krisztin N.
László és felesége; Kurucz Albertné; Lakatné Mógor
Katalin; Lakatos Ferenc és felesége; Lakatos Zoltán; Mi-
hokné Kővári Ágnes; Mokosné Rózsás Teréz; Molnár Sán-
dorné; Molnárné Tóth Beáta; Mórocz István; Nagy
Lajosné; Nagy Sándor; Nők a Balatonért Egyesület; Or-
szágos Takarék Pénztár; Parragi Anikó; Part Imre és fele-
sége; Part Veronika; Pintér János és felesége; Riba Denise;
Riba Istvánné; Sall Csaba; Sipos Ferenc; Sörpatika; Szabó
Gáborné; Szabó István és Szabó-Tompos Bernadett;
Szedlák Bálint; Szőke Gábor és felesége; Szőke Gáborné;
Tamás László és felesége; Tatay Lászlóné; Tóth Lászlóné;
Tóth Lászlóné; Tóthné Sáfár Zsuzsa; Török Tivadar és fele-
sége; Veress Csaba; Vida Zoltán és felesége; Weller
Andrásné; Zanyi Károlyné.

Eddigi támogatók:

Vezetőségi ülések:
A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) 2012. január

20-án pénteken, majd február 10-én, pénteken 18.00. órai
kezdettel tartja soros vezetőségi üléseit a Városi Közösségi
Házban. (Badacsonytomaj, Fő u. 23.)

Tárgyalásra kerül január 20-án: a Vezetőség 2011. évi be-
számolója, beszámoló a PEB 2011. évi gazdálkodásáról, a
2012. évi költségvetés tervezete, a PEB 2011. évi közhasznú
jelentése, az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója, a PEB 2012.
évi munka- és rendezvényterve, javaslat az Alapszabály módo-
sítására, egyéb kérdések.

Tárgyalásra kerül február 10-én: a PEB. 2012. évi közgyű-
lési beszámolók, előterjesztések véglegesítése, tagfelvétel (je-
lentkezés esetén) egyéb kérdések.

Közgyűlés:
A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) 2012. február

25-én, szombaton, 14.00. órai kezdettel tartja éves beszámoló köz-
gyűlését a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolában.

Tárgyalásra kerül:
A Vezetőség 2011. évi beszámolója, beszámoló a PEB

2011. évi gazdálkodásáról, a 2012. évi költségvetés tervezete,
a PEB 2011. évi közhasznú jelentése, az Ellenőrző Bizottság
tájékoztatója, tisztségviselők megválasztása, a PEB 2012. évi
munka- és rendezvényterve, javaslat az Alapszabály módosítá-
sára, egyéb kérdések. A rendezvények nyilvánosak, melyekre
tisztelettel hívunk és várunk minden érdeklődőt.

Közlemény az adózók rendelkezése szerint a kedvezmé-
nyezett (PEB) részére átutalt összeg (SZJA-1%) felhasz-
nálásáról, a PEB közcélú, közérdekű, közhasznú, célja: 

a közrend és közbiztonság erősítését célzó figyelő-jelző szol-
gálat ellátása, a bűncselekmények megelőzése, a bűnelköveté-
si alkalmak csökkentése, a rendőri szervek biztosítási feladata-
inak segítése, a lakosság biztonságérzetének növelése.

Az átutalt összeg tárgyévi (2010) felhasználására vonatko-
zó adatok: Az utalt összeg: 214.805 Ft. Ebből a működésre
fordítható és felhasznált összeg: 64.442 Ft. Ebből a célszerin-

ti tevékenységre felhasznált összeg: 150.363 Ft. Köszönet a
támogatásért: 

Badacsonytomaj város polgárőrei ezúton köszönik meg az
országos, a megyei, a szomszédos polgárőr szervek, a rendőr-
ség, az önkormányzat, a vállalkozók, a lakosság együttműkö-
dését a bűnmegelőzésben, az egyesület támogatását, melyre a
jövőben is szükség van. Működésükhöz továbbra is kérik
mindazoktól a támogatást, akik segíteni tudják és akarják a
SZJA 1%-nak felajánlásával, vagy adományokkal a polgárőr-
ség tevékenységét.

A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) adószáma:
18930555-1-19, bankszámlaszáma:72800030-15309824, a
Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Badacsonytomaj fióknál.

A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) nyugodt, biz-
tonságos, örömökben és sikerekben gazdag, jó egészségben
töltött Új Esztendőt kíván valamennyi együttműködő partne-
rének, minden badacsonytomaji és idekötődő családnak,
embernek. Mórocz István elnök 

Polgárőr Hírek

Ha érdektelen kívülállóként olvasnám a badacsonytoma-
ji képviselő-testület legutóbbi döntését, akkor is értetlen-
kednék. Hogy van az, hogy aki egész éven át a települé-
sen lakik, az 100 forint (most emelték 50-ről) építménya-
dót fizet négyzetmétereként, aki pedig nyaralóként maxi-
mum 3-4 hónapot – legalábbis ha már nyugdíjas –, az
600-at (500 forintról emelték meg). De mivel nem kívül-
álló vagyok, hangos szóval tiltakozom!

Amikor ugyanis tizenöt esztendeje megvásároltuk badacso-
nyörsi nyaralónkat, nem emlékszem pontosan, de az biztos,
hogy egyessel kezdődött a befizetendő éves építményadónk.
Az idén már hármassal. ugyanis kereken harmincezret fogunk
fizetni…

Akkor csináljunk egy laza leltárt!
1996-ban Örsön 3-4 helyen lehetett élelmiszert, két-három

üzletben egyéb használati holmikat vásárolni, s féltucatnyi
helyen ebédelni, vacsorázni, sörözni, borozni. És persze itt volt
a minden igényt kielégítő (kempingi) strand, számos szolgál-
tatásával. Ma van egyetlen kis üzlet a főút mentén, egy ötlet-

szerűen nyitva tartó, út menti „kocsmahivatal”, és kifújt.
Hogy a fürdőhelyről ne is szóljak…

Na, de az infrastruktúra, az azért biztos… – próbálhat a
realista rápirítani a háborgóra. Aki, mint Szőlő utca északra
kanyarodó részén lakó csak ennyit tud hozzátenni szomszédjai
nevében is: közvilágításuk azóta sincs; az egyébként az út
mentén lakók pénzéből anno kialakított aszfaltozás csak emlé-
keztet az eredetire; meg hogy a térségben lakók (többnyire
nyaralótulajdonosok) szintén a maguk pénzén építették ki az
elég eklektikusan működő ivóvízrendszert, amely köszönővi-
szonyban sincs egy elvárható szolgáltatási szinttel.

Na, ez az, amit az adónkért kapunk a várostól. 
(Hogy a szemétszállítási tarifákról ne is beszéljünk, mert a

világ legpofátlanabb rendszere, fél éven át fizetni a néhány
nyári hónapra – sőt, inkább csak a hétvégékre – eső igénybe-
vételért.)

Azt hiszem, szerencséje az önkormányzatnak, hogy a nya-
ralótulajdonosok nem ide szavaznak…

Csiszka Antal, (Győr)

A nyaraló morog…

Alpolgármester Úr!
Nem tudjuk mire vélni, ahogyan minket, nyugdíjasokat

kezel. Egyesületünk mikor megalakult, az akkori Elnök
Asszonyunk mindent megtett, hogy a megalakulás célját
beteljesítse.

Mikor az Egyházi Közösségi Házat el kellett hagyni, kilin-
cselt, harcolt, hogy ne kerüljünk az utcára közel 50-en.

Egy évig saját lakásán adott helyet Egyesületünk tagjainak
és tartotta bennünk a lelket. Mire helyünk lett, egyesületünk
szétesett, de a megmaradt csapat újra összeszedte magát.

A Közösségi Házban igazán otthonosan éreztük magunkat,
létszámunk újra emelkedett, jelenleg 32-en vagyunk, legidő-
sebb tagunk 91 éves.

Most újra átéljük, hogy menni kell takarékosság címén.
Vajon tényleg azért? Vagy személyes okok miatt? Ugyanis fel-

ajánlásra került a kérdéses fűtési díj (250.000 Ft) megtakarí-
tása. Önnek nem felelt meg. Konokul kijelentette, hogy
menni kell a Polgármesteri Hivatalba. Egy elegáns, száraz,
rideg irodába (körülötte dolgozó emberek), vagy egy meghitt
helyiség, ahol gondoskodnak rólunk, törődnek velünk.

Egyszer már elbántak velünk az Egyház részéről, most is
semmibe vesznek bennünket? Kijelölik számunkra a XXI.
század modern rezervátumát, ahová, ha tetszik, ha nem,
menni kell. Vagy talán már nem fontosak a nyugdíjas embe-
rek? Csak akkor kellettek, amikor szavazni kellett?

Javasoljuk, hogy gondolkodjon el a fentieken, járjon elöl
példamutatóan a takarékosság terén és próbálja megbecsülni
az idős, nyugdíjas embereket.

Badacsonytomaj, 2012. január 6.
Rácz Mária alelnök, Nyugdíjas Klub

Sajnálattal olvastam nyílt levelében, hogy a Nyugdíjas
Egyesülettel kapcsolatos intézkedésekben személyes indít-
tatást vél felfedezni. Az új községháza belakásával nyílt
lehetőség arra, hogy a civil szervezeteknek, így a Nyugdíjas
Egyesületnek is a mai körülményeknek méltó elhelyezést

tudjunk biztosítani. Mint ahogy Ön és Nyugdíjas Társai
meggyőződhettek róla, továbbra is szeretettel várjuk Önö-
ket, és minden Badacsonytomaji lakost.

Tisztelettel: Csanádi Csanád alpolgármester

Nyílt levél

Ezúttal szeretném megköszönni a Tűzoltó Uraknak a
szívbeli, gyors segítségüket, amiben engem részesítettek
szeptemberben. 

70 éves korban az embernek már illene tudni, hogy kora-
reggel nyáron is nedves lehet néha a fű, és nem árt meggon-
dolni, mielőtt szűk helyen megfordulunk, mert könnyen meg

lehet csúszni... ez történt velem is, amikor autómmal az árok-
ba csúsztam és a Tűzoltók kedvesen segítségemre siettek. Még
egyszer utólag is Hálás Köszönetem Nekik! Igazán nagyszerű
munkát végeznek.

Tisztelettel: 
Pista Bácsi a Kisörsi utcából

Köszönet a tűzoltóknak

Olvasói levelek*

Válaszlevél:

Tisztelt Rácz Mária Alelnök Asszony!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az „Egy jobb
kilátásért” Új kilátó létesítése a Badacsony hegyen cí-
mû pályázati programhoz kapcsolódóan Badacsony-
tomaj Város Önkormányzata 1.000, 5.000, 10.000 és
50.000 Ft. értékben Támogató jegyet bocsátott ki,
amely továbbra is megvásárolható. A vásárló neve igé-
retünk szerint a meglévők mellé felkerül a gránittáblára.

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 kö-

szönjük!    
Tisztelettel: Krisztin N. László polgármester

Támogatói 
jegyek



Badacsonytomaj Város 
Kulturális Intézménye

Januári programok:
„Ember, küzdj, és bízva bízzál!”

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye
szeretettel meghívja Önt és családját 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából
január 27-én pénteken este 18.00 órakor

a Városháza Dísztermében tartandó
Szemelvények Madách Imre:

Az ember tragédiája
című művéből készült előadói estre.

A műsorban közreműködnek 
a Himfy Irodalmi Kör tagjai és tiszteletbeli tagjai.
- Ali Éva, Farkas Éva, Krisztin N. Eszter, Szántainé

Ruzsa Marianna, Vízkelety Dóra, 
dr. Pusztai János, Fodor József, Nagy Eörs.

A műsort összeállította Tóth Mariann.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A Badacsonytomaj Város Kulturális

Intézményének 
dolgozói sikeres, boldog új esztendőt kívánnak 

a település minden lakójának.

Mackócsalogató
„Mackócsalogató” játszóházat szervezünk február 5-én.

Várunk minden kisgyermeket, aki barátaival szeretne
eltölteni egy „macis” délutánt! NaBE helyi csoportja

Meghívó
„Badacsonytördemic Községért” Alapítvány, és Ba-
dacsonytördemic Község Önkormányzata február
11-én a Faluházban megrendezi a VI. Badacsony-
tördemici Kocsonya Szépségversenyt.

Kérem szíves közreműködését, hogy települése, intéz-
ménye, vállalkozása stb. képviseletében versenyzőként vagy
vendégként vegyen részt a programon. Kérem, február
7-ig szíveskedjék jelezni részvételi szándékukat az aláb-
bi elérhetőségeinken: Badacsonytördemic Faluház
8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12.
Tel.: 06-87/533-030 E-mail: telehaz.tordemic@gmail.com
Program: 
13.00-14.30-ig a versenyző kocsonyák bemutatása, és leadása 
15.00 Vidám kulturális műsor
16.00 Kocsonyák bírálata
17.00 Kocsonyakóstolás

Új Év köszöntő
Ezúton köszönöm az Egyesület vezetősége nevében a

tagság egész éves munkáját és minden támogatónknak
az önzetlen segítséget. 

A település minden lakójának az Új Évre jó egészsé-
get, türelmet és közös ügyeinknek is sok szerencsét kívá-
nok! Simonné Visi Erzsébet elnök

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület

A Badacsony Táncegyüttes megalakulásának 40. évfor-
dulóján gálaműsort adtak az egykori táncosok és az
Ezüst Kükapu Táncegyüttes. Az Egry József Művelő-
dési Házban december 10-én megtartott telt házas
esten a Nyirettyű és a Tilinkó zenekarok húzták a talpa-
lávalót, az amúgy is kitűnő hangulatot Berecz András
Kossuth díjas ének és mesemondó fellépése fokozta.

Tavaly, a karácsonyi fellépésünkkor erősödött meg ben-
nem a jubileumi gála megrendezésének gondolata, -
mondta Nagy László főszervező - hogy a Badacsony tánc-
együttes alapító és egykori tagjait ismét összehozzuk. Egy
hosszú, tudatos építkezési folyamat zajlott, rengeteg előké-
születtel, melynek kezdéseként igyekeztem az egykori tán-
cokat bemutatni. 

A különböző időszakok táncosait vezetőjükön keresztül
hívtam, személyre szóló meghívókat nem volt lehetősé-
günk küldeni – elnézést kérek azoktól, akik esetleg emiatt
nem tudtak eljönni - leginkább szájhagyomány útján ment
az értesítés. A táncos pályafutásukat egykor itt kezdők
közül többen elvégezték a táncművészeti főiskolát és meg-
állják helyüket, meghívtam őket is, de sajnos Frantal Tibor
és a Lahlouh Dániel nem tudott eljönni. 

Igazából az Ezüst Kükapu adott egy lendületet az egész
ügynek, hiszen most már nyolc pár lépett színpadra,
asszisztensem Varga Sándor - sokra hivatott táncpedagó-
gus - nagyon sokat dolgozott a műsor létrejöttében. Azt
gondolom, hogy nagyon jó érzés volt mindannyiunknak
újra együtt táncolni, odaadó munkáját köszönöm minden
résztvevőnek. A műsoron persze meglátszott az utolsó idő-
szak kemény munkája, - hiszen októbertől közös próbák-
kal készültünk, gyakran heti öt alkalommal -, és az izga-
lom is, hiszen mostanság nem mindennap táncolunk ekko-
ra közönség előtt.

Köszönet az Ezüst Kükapu táncegyüttes tagjainak,
hogy a próbákon kívül jelentős anyagi áldozatot is hoztak
a találkozóért. Három hónapon keresztül gyűjtöttünk,
emellett a jegyeladásokból tudtuk az olyan komoly kiadá-
sokat fedezni, melyet akár a zenekarok, vagy Berecz
András meghívása jelentett. 

Külön köszönet Németh Lászlónak, a Badacsony Tánc-
együttes első vezetőjének a személyes részvételért, Németh
Renátának, az ügy összefogásáért, a legidősebbeknél
Wildhofferné Szíj Klárinak, a következő korosztályból
pedig Farkas Mónikának a szervezésért, a Városi Művelő-
dési Központ és Könyvtár segítségéért.

Sajnos ma Badacsonytomajon - az Ezüst Kükapun kívül
- önálló tánccsoportról nem beszélhetünk, nem érzem,
hogy munkánkat a település részéről megfelelően értékel-
nék – tette hozzá szomorúan Nagy László. Ezért szeret-
nénk, ha Varga Sándor a Badacsony Városi Kulturális
Intézmény égisze alatt fiatalokkal foglalkozna, várjuk a
gyerekeket, hiszen nagyon jó mozgáskultúrát tanulhatnak,
nem beszélve a kialakuló közösségről.                          Ky

Négy évtized a színpadon

Foltvarrás
Foltvarrási technika iránt érdeklődők részére lehe-
tőséget biztosítunk kéthetente kedden 17-19 óráig.

A következő találkozóra február 7-én kedden kerül sor
a városházán. Minden érdeklődőt szeretettel vár Vassné
Sárossy Gabriella és Fekete Ferencné Péterfy Márta.

A magyar paraszt az ünnepeken táncolt és ünnep volt számára a tánc is, amelyhez felvette legszebb, a tájegység-
re jellemző ruháját. A nehézségek ellenére minden táncunk e hagyományt tükrözte, viszont a rendelkezésre álló
ruhatár behatárolta a fellépők számát.

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák
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