
A magyar Himnusz születésnapját a Himfy Irodalmi
Kör előadásával ünnepelte a település kultúrára fogé-
kony rétege a Városháza Dísztermében január 27-én.

Fodor József, Badacsonytomaj Város Kulturális
Intézményének igazgatója - átköltözésük után ezen a hely-
színen először - köszöntötte a vendégeket, kiemelten a
novemberi balesete után visszatérő Tóth Mariannt. Az est
során Madách Imre legismertebb alkotásából: Az ember
tragédiájából hallhattak szemelvényeket a kicsiny termet
teljesen megtöltő vendégek. A magyar irodalom és dráma-
írás kiemelkedő darabjának - annak 1862-es bemutatását
követően - sokakat felzaklató kérdései életben tartják a
költeményt, sikerét jól mutatja, hogy eközben számos fel-
dolgozása is megjelent. A kultúra-napi műsort Tóth
Mariann állította össze, amelyben közreműködtek a Himfy
Irodalmi Kör tiszteletbeli és rendes tagjai: Ali Éva, Farkas
Éva, Fodor József, Krisztin N. Eszter, Nagy Eörs, dr.
Pusztay János, Szántainé Ruzsa Mariann, Vízkelety Dóra.

„Dicsőség mennyben az Istennek. Békesség a földön az
embernek.” – énekelték a szereplők az előadás bevezetése-
ként. A folytatásban – már a Tragédia színein keresztül –
Madách vezette végig a nézőket Ádám, illetve Lucifer által
a biblikus és a földi történelem legnagyobb eseményein. Az
egyes fejezeteket zenei részletek választották el egymástól,
ennek során felcsendültek Liszt Ferenc dallamai az Esz-Dúr
zongoraversenyből, a Romance-ból, a II. magyar rapszódi-
ából, a Les preludes-ből, a La’campanellából, az A-dúr zon-
goraversenyből, a Rákóczi indulóból és a Haláltáncból, de
megszólalt egy részlet Tolcsvay: Magyar Mise című számá-
ból. A „Mondottam ember: Küzdj, és bízva bízzál!”, ismert
irodalmi idézettel - szűnni nem akaró vastaps közepette –
zárult le a Magyar Kultúra Napja Badacsonytomajon.

Deákné

A kultúra ünnepe
109 éve nemzetünk himnusza, 189 éve írta Kölcsey
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Újjáalakult
A Kulturális Tanács 2011. október 12-én alakult
meg, de időközben személyi változások történtek, a
régi tagok helyére újabb javaslatok érkeztek, majd a
Képviselő-testület által megválasztott tagokkal
2012. január 24-én felállt az új Kulturális Tanács!

Tóth Mariann elnök, Szőke Margit, Vastag Gáborné,
Vízkelety Dóra, Nagy László és dr. Varga Ottó.
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Szervezett tüntetésen mintegy 100-150-en tiltakoztak
az önkormányzat négy képviselőjének tevékenysége
ellen február 24-én. Az iskolától indult csendes, ren-
dezett menetben többen táblákkal vonultak, amelye-
ken lemondásra szólították fel az érintetteket.

A Fő utcán és a Tájház udvarán keresztül érkeztek a
tüntetők a Városházához, ahol a Képviselő-testület éppen
újratárgyalta egy héttel korábbi, a VN Kft. ügyvezető
igazgatójának elbocsátása ügyében hozott döntését. Sall
Csaba felkérte a polgármestert petíciójuk átvételére,
amelynek 14 pontjában felsorolták a kifogásolt döntése-
ket. Követeléseiket így fogalmazták meg: „A jelenleg itt
lévő tüntetést szervezők és az őket követő felvonuló szemé-
lyek követelik az akadékoskodó képviselők lemondását,
ezzel behívni kívánják a választási listán, soron következő
személyeket a képviselői státuszra, ha ez nem történik
meg, akkor javasoljuk a képviselő testület feloszlatását és
új választás kiírását városunkban.”

A tüntetést közvetlenül kiváltó okok között minden
bizonnyal a VN Kft. ügyvezetőjének február 16-án történt
azonnali elbocsátása is szerepel, amelyről a Humán
Bizottság javaslata alapján – Bolla József kérésére nyilvá-
nos tárgyaláson – döntött a Képviselő-testület. Egyúttal
május 31-ig kinevezte Rakics Annát, aki viszont elmond-
ta, hogy csak is a cég érdekében vállalta el a munkát.
Krisztin N. László polgármester a település érdekeivel
ellentétesnek értékelte a döntést, ezért következett a feb-
ruár 24-i újratárgyalás, amelyen újra Bolla József eltávolí-
tása mellett tette le voksát a többség.

A Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten Köz-
hasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának jogviszo-
nyával kapcsolatos előterjesztés és határozati javaslat a
következő indoklást tartalmazta: Az új önkormányzati
Képviselő-testület hivatalba lépése óta eltelt időben a Kft.

működésében folyamatosan anomáliák mutatkoznak,
melyek a bizottság megítélése szerin elsősorban az ügyve-
zetői tisztség ellátásához kapcsolódnak, mikénti ellátásából
fakadnak. A bizottság véleménye szerint számos alkalom-
mal volt tapasztalható az ügyvezető részéről az alapító
okiratban, illetve a gazdasági társaságokról szóló, többször
módosított 2006. évi, IV. törvényben biztosított ügyveze-
tői hatáskör túllépése. Ugyanakkor viszont az ügyvezető a
tisztség ellátása során folyamatosan megsérti a 2009. évi,
CXXII-es törvény rendelkezéseit, emellett pedig más
hatályos jogszabályban foglalt előírást is. A fentieken túl
folyamatosan érzékelhető a Kft. tulajdonosi jogait gyakor-
ló testület tagjai és az ügyvezető közötti, - a tartós műkö-
déshez egyébként elengedhetetlen - bizalom feltűnő hiá-
nya, illetve az ügyvezető részéről, az új képviselők iránti
alapvető és indokolatlan bizalmatlanság. A Kft. által vég-
zett szakmai munka több esetben kérdéses, bizonytalan.
Bizonyos esetekben a pazarló gazdálkodás jelei is tapasztal-
hatók. Tekintve, hogy a fentiekben vázolt állapot hosszabb
ideje fennáll már, az ügyvezető részéről azonban még pró-
bálkozások sem történtek a problémák megoldására, az
ügyvezető további jogviszonyának további fenntartása
annak ellenére sem odázható tovább, hogy korábban ilyen
formában nem szerepelt a bizottság napirendjén. A napi-
rendnek azért is tulajdonítható kiemelt figyelem, mert a
Kft. költségvetése jelentős tétel az önkormányzat költség-
vetésében és ez lényeges kihatással bír az önkormányzat
munkájának lakossági, társadalmi megítélésére és megbe-
csülésére. A közvagyonnal való nem megfelelő gazdálko-
dás, illetve az esetleg elvártnál kevésbé összpontosuló
Képviselő-testületi figyelem alapvető közbizalmi kérdése-
ket is felvethet, az önkormányzat iránti közbizalom és elfo-
gadottság elvesztéséhez vezethet. Mindezek alapján szük-
ségesnek mutatkozik, hogy a Kft. vezetésében személyi
változás történjen, lehetőség szerint a leghamarabbi idő-
ponttal. Az alapvetően, de nem kizárólagosan bizalmi vál-
ságként jelentkező problémák megoldását, a Kft. ügyveze-
tőjének azonnali, indokolás nélküli visszahívásával kell
kezdeni, akinek a díjazása egyébként sem elhanyagolható
tétel a Kft. gazdálkodásában. A visszahívás és új ügyveze-
tő kijelölése az eddigieknél kedvezőbb, tevékenységará-
nyos díjazás meghatározását is eredményezheti, illetve az
új szemléletű, friss vezető munkába állítása dinamiz-
must, a rendelkezésre álló forrásokkal ésszerűbb bánás-
módot képes vinni a Kft. eddigi működésébe. Az előké-
szítésben, illetve a végrehajtásban a feladat szakmai jel-
legéből adódóan, elsősorban az önkormányzat mellett
működő, vele jogviszonyban álló szakemberek munkájá-
ra kell támaszkodni. Ky

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár



Tisztelt ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található vil-

lamos hálózatot megközelítő fák gallyazása a 2007. évi
LXXXVI. törvény (VET – villamos energia törvény), vala-
mint a 122/2004 (X.15.) GKM rendelet (a villamosmű biz-
tonsági övezetéről szóló rendelet) szerint a tulajdonos köteles-
sége. Amennyiben a gallyazást nem végeznék el, úgy az élet-
veszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiz-
tonsága érdekében azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramháló-
zati Zrt. az általa megbízott szakemberekkel 2012. február
hónapban elvégezteti! 

Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során 
szíves együttműködésüket!

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

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

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Badacsonyto-
maj Város Humán Ügyek Bizottsága 12/2012(II.08.) szá-
mú határozatával, az óvodai felvétel, iskolai beiratkozás
idejét az alábbiak szerint határozta meg: 
óvodai felvétel: április 17-én   8.00 – 11.30 óráig

április 18-án   8.00 – 11.30 óráig
április 19-én 12.00 – 16.00 óráig

Nyílt napot 2012. április 18-án tartunk. 
A gyermekcsoportok 9.30 és 11.30 között látogathatóak.

Nagy Lászlóné mb. óvodavezető

Óvodai beiratkozás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának képviselői
fogadóórát tartanak minden hónap harmadik csütörtöki
napján 15-17 óráig, a Városháza épületében. Legköze-
lebb, tekintettel az ünnepre március 22-én.

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

Baracskainé Egegi Sarolta 
falugazdász fogadóórája 

minden héten szerdán 
11.30 - 13.00 óráig 

a Polgármesteri Hivatal 
emeleti Ranolder termében.
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Gallyazási
kötelezettség

Az iskolában folyó munka megtekintését valamennyi osz-
tályban lehetővé tesszük az érdeklődő szülők számára.

Látogatható órák: 
alsó tagozatban:1-2. óra, valamint készségtárgyak
felső tagozatban: 1-4. óra
Időpont: alsó tagozatban: február 28-29. (kedd-szerda)
felső tagozatban: március 6-7. (kedd-szerda)

––––––––––––––––––––––––––
Tisztelettel tájékoztatom a szülőket, hogy a leendő 1. osztá-

lyos tanulók beiratkozásának időpontja Badacsonytomaj
Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 12/2012. (II.
08.) sz. határozata alapján a következő:

Badacsonytomajon: március 12. 7.30-16.00 óráig
március 13. 7.30-16.00 óráig

Badacsonytördemic: március 14. 8.00-9.00 óráig
Kérjük, hogy a szülő hozza magával az óvodai szakvéle-

ményt, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkár-
tyáját, TAJ kártyáját, 1 db 4x4-es fényképet (fekete-fehér
diákigazolványhoz + 550 Ft-ot). Csizmarik Béláné igazgató

Nyílt napok és 
beiratkozás a Tatayban



Képviselő-testületi ülés

Pályázati felhívás

A képviselő-testület 2012-es esztendőben új irányel-
vek szerint kívánja a települést vezetni. Szakítot-
tunk az előző évek költségvetési tervezési módsze-
rével. Elvünk, hogy addig nyújtózkodjunk, amíg a
takarónk ér.

A költségvetés készítése embert próbáló feladat min-
den gazdaságilag nehéz évben. Óriási felelősség, és sok-
szor népszerűtlen intézkedéseket jelentő lépések soroza-
ta. A mindenki kívánságát tartalmazó költségvetési terv
első olvasatban 135 millió forintnyi hiányt mutatott. A
hiány még a második olvasatban is 85 millió Ft. Ez
annak a következménye, hogy Önkormányzatunkat
2011, és 2012-es esztendőben is nagymértékű visszafi-
zetési, büntetési tételek terhelik. A mintegy 3 millió
svájci frankban jegyzett VULKÁN kötvény, ami a mos-
tani árfolyamon kb. 720 millió forintnak felel meg, illet-
ve a 2012 év végéig meghosszabbított 78 millió Ft-os
folyószámla hitelkeret miatt óriási, mintegy 25 milliós
kamatköltséggel számolhatunk. Az idei esztendőt is ter-
heli a TÁMASZ ügyében keletkezett szociális normatíva
elvonás 18 millió Ft-os kötelezettsége, amelynek enyhí-
tésére folyamatosan tárgyalunk az ügyben érintett tele-
pülések vezetőivel. Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot, hogy az ügy kivizsgálása folyamatban, nyomoza-
ti szakaszban van. A költségvetés készítése során azt sze-
retnénk elérni, hogy Önkormányzatunk működési bevé-
teleit, és kiadásait egyensúlyba hozzuk. Bevételi forrás-

ként a Hotel BONVINO által várható többlet idegen-
forgalmi adó befizetése, illetve a Badacsony Kártya
nagyobb körben történő használata is hozzájárulhat.
Tárgyalásokat kezdeményeztünk a tulajdonosok, illetve
a város vezetése között a településünkön korábban
működött kempingek hasznosítása ügyében is.

Az építményadó emelését a bevételeink növelése
miatt szavaztuk meg, hosszas vita, és nem teljes egyetér-
tés mellett, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ez a leg-
fájdalmasabb lépés. Áttekintettük a környező települé-
sek adótételeit, az építményadó szinte a legalacsonyabb
volt településünkön, és az emelés ellenére is az maradt.
A kiadási oldalon az Önkormányzat jogszabályban elő-
írt kötelező feladatai az elsődlegesek, ezért csak minimá-
lis mértékben tudunk a nem kötelező feladatok ellátásá-
ra pénzt fordítani. A VN Kft. működésének ésszerűsíté-
se, átszervezése is elengedhetetlen feladat, a település
zavartalan üzemeltetése, kicsinosítása továbbra is a cél.

Reméljük, hogy erőfeszítéseinket a lakosság méltá-
nyolja, és az esetenként jelentkező többletterheket meg-
értéssel fogadja. Mindent elkövetünk azért, hogy az idei
évben is megfelelő színvonalon biztosítsuk csodálatos
városunk kulturális programjait, illetve a település üze-
meltetését. Tisztelettel kérjük, és várjuk a lakosság segí-
tő együttműködését, észrevételeit!        

Csanádi Csanád, dr. Magó Ágnes, 
Rajzó Ildikó, Simonné Visi Erzsébet

Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól
szóló 23/2004. (IX.30.) számú rendelete, a „lakás és
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletéről és elidege-
nítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) számú rendelete, vala-
mint a 6/2012. (II.01.) számú határozata alapján pályá-
zatot hirdet a tulajdonát képező Felső-bazársor hosszútá-
vú hasznosítására.

A terület Badacsonytomaj 1239 hrsz. alatt található,
össz. nagysága 1646 m2. Az 1238 hrsz-ú ingatlan tulaj-
donosának átjárási szolgalmi joga van az ingatlanon.

A Helyi Építési Szabályzat alapján a Vt-2* övezeti
besorolásba tartozik, ahol a beépíthetőség max. 50%,
megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m.

A területen elhelyezhető:
1.)  lakóépület,
2.)  igazgatási épület,
3.)  kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely

szolgáltató épület,
4.)  egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület

azon részén, amelyben a gazdasági célú  használat az
elsődleges,

5.)  egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
6.)  sportépítmény,
7.)  nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység

céljára szolgáló épület,
8.)  termelő kertészeti építmény.
Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete a fentiek

közül, csak az 1.) ,3.) 4.), 6.) és az 5.) pont egészségügyi
épület funkciókat támogatja.

A területen található:
-  1. sz. üzlethelyiség 11 m2 alapterületű

(közműellátottsága: víz, villany, csatorna)
-  2. sz. üzlethelyiség 11 m2 alapterületű (a villany 

kivételével közműellátottsága nem megoldott)
-  3. sz. üzlethelyiség 11 m2 alapterületű (a villany

kivételével közműellátottsága nem megoldott) 
-  nyilvános WC
-  Tourinform Iroda épülete 
-  ún. volt Rózsakő presszó
- Csülök Csárda 1239/A hrsz alatt, melynek tulajdo-

nosa magánszemély, nem képezi a pályázat részét.
- West Star üzlethelyiség kb. 70 m2 alapterületű

melynek tulajdonosa magánszemély, nem képezi a
pályázat részét.

Az üzletek alatti földterület az önkormányzat tulajdo-

na és az ezekből származó földhasználati díj, továbbra is
az önkormányzatot illeti meg.

Az Önkormányzat a hasznosítás során a tulajdonjogot
nem kívánja átruházni, ezért a pályázó köteles az Önkor-
mányzattal együttműködésben kidolgozni az e területre
vonatkozó fejlesztési koncepcióját. 

A koncepciónak tartalmaznia kell a Tourinform iroda
helyiségének biztosítását is.

A pályázat részét kell, hogy képezze az éves bérleti díj
meghatározása, a bérleti (hasznosítási) jogviszony tartal-
ma határozott maximum 25 év időtartam. A futamidő
végén a felépítmény önkormányzati tulajdonba kerül.

Pályázatot nyújthatnak be jogi személyek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes
személyek. Amennyiben a pályázó egyéni vállalkozói
igazolvánnyal nem rendelkezi, a pályázatban nyilatkoz-
nia kell arra, hogy a bérleti szerződés megkötéséig a vál-
lalkozói igazolványt kiváltja. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- A pályázó nevét, cégnevét; - a pályázó címét, szék-

helyét, - a pályázó adószámát, - az eljáró képviselő nevét,
- a helyiségekben gyakorolni kívánt tevékenység megne-
vezését, - az épületegyüttesre vonatkozó fejlesztési kon-
cepciót, - igazolást a pályázati letét befizetéséről, a
pályázati tárgyalás napjáig (csekkszelvénnyel, vagy
pénztárbizonylattal), - nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a pályázat feltételeit elfogadja, - igazolást arról,
hogy a gazdasági társaság és egyéni vállalkozó pályázó-
nak a NAV, valamint a helyi önkormányzattal szemben
nincs tartozása.

A pályázathoz csatolni kell legkésőbb a pályázati tár-
gyalás napjáig: - a Társasági Szerződés (Alapító Okirat)
hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a vál-
lalkozói igazolvány másolatát, - NAV, illetve a vállalko-
zás székhelye szerinti jegyző, továbbá  30 napnál nem
régebbi igazolását arra vonatkozóan, hogy a pályázónak
adó és járuléktartozása nem áll fenn (ezen feltételek érte-
lemszerűen a már működő gazdasági társaságokra és
egyéni vállalkozókra vonatkoznak), - Badacsonytomaj
Jegyzőjének igazolása, hogy az Önkormányzattal szem-
ben tartozása nincs. 

A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a pályázati
feltételeknek megfelel, és akit a pályázati tárgyaláson az
erre összehívott Bizottság összességében a legelőnyösebb
pályázónak ítél. 

A pályázaton résztvevőknek pályázati letétet kell
fizetni. A pályázati letét összege 500.000.- Ft.

A pályázati letétet csekken vagy átutalással legkésőbb
a tárgyalás napjáig kell az Önkormányzat egyszámlájára
letétbe helyezni és legkésőbb a pályázati tárgyalás előtt
az igazoló szelvényt be kell mutatni. 

A pályázat nyertese által befizetett letét a bérleti díj
részeként elszámolásra kerül.

A nyertes pályázóval a pályázati tárgyalás napját
követő 30 napon belül szerződést kötünk.

Ha a nyertes pályázó a szerződést 30 napon belül nem
köti meg, az általa befizetett pályázati letétet elveszíti.
Ha a pályázó nyertese a meghatározott feltételeket a
neki felróható okokból nem teljesítette, a pályázati tár-
gyaláson részt vett második legelőnyösebb ajánlatot tevő
pályázó jogosult szerződést kötni, feltéve, hogy erre irá-
nyuló szándékát a pályázati tárgyaláson bejelentette. 

A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályá-
zók részére a pályázati letét a tárgyalást követő 8 napon
belül visszafizetésre kerül. A második legelőnyösebb
ajánlatot tevő pályázónak  - amennyiben szerződéskötés
az első helyezett pályázóval megtörtént -  a letét 15
munkanapon belül kerül visszautalásra. 

A pályázatot a fentieknek megfelelő tartalommal, zárt
borítékban kell beküldeni, illetve a Polgármesteri
Hivatalban a Vagyongazdálkodási és Építéshatósági
Osztályon leadni. A borítékra fel kell tüntetni, hogy
„Felső-bazársor hasznosítási pályázata”.

A pályázat beadásának határideje: 2012. március hó
28. nap 14,00 óra     

Postára adásának határideje: 2012. március hó 28.nap
A pályázat bontása: 2012. április hó 2. nap 10,00 óra
A pályázati tárgyalás időpontja: 2012. áprilisi soros

testületi ülés. A tárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal
(8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) Tanácskozó terme

A pályázati tárgyalásra külön meghívót nem küldünk!
A pályázatot benyújtókat kérjük, hogy a megjelölt

időpontban és helyen a tárgyalásra jelenjenek meg. A
tárgyaláson a pályázó személyesen, vagy írásos megha-
talmazottja útján vehet részt. 

További információ a Polgármesteri Hivatal
Badacsonytomaj, Fő u. 14., Vagyongazdálkodási és Épí-
téshatósági Osztályon, Telefon: +36-87/571-274.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Krisztin N. László polgármester

Képviselői gondolatok a 2012-es 
költségvetés készítéséről

32012. februárwww.badacsonytomaj.hu

Következõ ülés tervezett napirendje 2012. évi mun-
katerv alapján (idõpont március 8. csütörök 8 óra):
1. Bányász strand bérletével kapcsolatos szerződés tervezet
2. Badacsonytomaj Sportegyesület és az Önkormányzat

közötti szerződés felülvizsgálata
3. Előterjesztés a települési szilárdhulladékkal kapcsola-

tos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, vala-
mint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötele-
ző igénybevételéről szóló 8/2011. (III.31.) önkormány-
zati rendelet módosításáról

4. Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása
5. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-tes-

tületének az állattartás szabályairól szóló rendelet ter-
vezete

6. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet
módosítására

7. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2010.
(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

8. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményei
2011. évi költségvetésének módosítására javaslat

9. Az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költség-
vetésének tervezete (III. olvasat)

10. A 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása
11. Az őstermelői értékesítés szervezéséről és helyéről tájé-

koztató
12. Pályázatokról tájékoztatás
13. Badacsonyörsi településrész fürdési lehetőségei
14. Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre

való felkészülés
15. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról beszámoló 
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Család és óvoda
Megváltozott szemléletmódunk következtében újra gon-
doltuk a szülőkkel való kapcsolattartásunkat. Az eddig
már meglévő család és óvoda kapcsolattartalmát új gondo-
latokkal, tevékenységekkel egészítettük ki. A gyermekek
fejlődése érdekében szükség van a családdal való együtt-
működésre, különböző szervezeti formák keretében. 

A hatékonyabb fejlesztés érdekében 2012 február 8-án
„Farsangváró alkotó délután”-ra hívtuk és vártuk a szülőket.
Programunk célja volt a kellemes időtöltésen túl az óvoda és a
szülők közötti jó partneri viszony erősítése. Közösen elkészítet-
tük az óvodai gyermekfarsang zsákbamacska meglepetéseit.
Megkóstolhattuk a szülők és nagymamák által készített farsan-
gi süteményeket, így lehetőség adódott a receptek cseréjére is.

Feldíszítettük az óvoda auláját, és közben oldottabb légkör-
ben megbeszélhettük az egyéni kérdéseket, problémákat,
véleménycseréket, tapasztalatokat adtunk át.

Örültünk, hogy a szülők érdeklődéssel és aktivitással vettek
részt a farsangi készülődésben. 

A jövőben is szeretnénk a kialakult jó kapcsolatot tovább
ápolni, mellyel hozzájárulunk óvodánk főbb nevelési céljainak
megismertetéséhez, a családok szemléletének mélyebb megis-
meréséhez, egymás munkájának tiszteletben tartásához.

Horváth Erzsébet óvodapedagógus

Akire büszkék
vagyunk!

A badacsonytomaji Tatay
Iskola életében először me-
gyei első helyezettként
jutott ki Giczi Mátyás 2.
osztályos tanulónk az
Úszó Országos Diák-
olimpiai versenyre, me-
lyet Székesfehérváron fog-
nak megrendezni márci-
us 10-én.

Tavaly augusztusban a
keszthelyi „Kiscápák” SE
által hirdetett egy hetes
edzőtábor igazi lendületet
adott Matyinak ahhoz,
hogy az előző évben elkez-
dett úszást még nagyobb
rendszerességgel, állandó
hétvégi versenyekkel foly-
tassa. Szülei segítő támasza,
biztatása ebben a munkában mindig jelen van. Számos nem-
zetközi tornán, régiós területi és országos versenyeken bizonyí-
totta már kitartó, lelkes munkáját. Tehetsége több úszásnem-
ben megmutatkozott, számtalan érmet szerzett már egyesüle-
tének. A legfontosabb eredmény számunkra mégis a Balaton-
fűzfőn megrendezett megyei döntő volt, ahol két úszásnemben
(50 m hát- és gyorsúszásban) is első helyen végzett, így egye-
düliként a megyét és iskolánkat képviselheti az országos dön-
tőn. A győzelmek mellett meg kell említeni az idő eredményét
is, amivel mindkét úszásnemben az országos ranglistán a 4.
helyre lépett elő, így nagy reményekkel folytatják a felkészülést
az Országos döntőre úszóedzőjével a badacsonytomaji Csala
Tamással. Gratulálunk!     Lakatné Mógor Katalin ISK elnök

Két badacsonyi asszony sorsa, lelke fonódott össze az
Úton, amely a hitről, az életről szól. Farkas Éva és Sall
Csabáné Kati együtt vágott neki élete nagy próbájának
tavaly augusztus 20-án, hogy harmincöt nap alatt végig-
járja a 800km-es utat.

- Mikor támadt az ötlet, hogy elinduljatok a hatalmas útra?
- Hosszú évek során külön-külön érlelődött mindkettőnk-

ben a gondolat, - mondja Éva. Megérintett Tolvaj Ferenc
könyve is, pedig akkor még úgy tűnt, hogy családommal min-
den rendben van, de a végső elhatározásban minden bizonnyal
a személyes tragédiák is közrejátszottak. Az életem pedig úgy
alakult, hogy a biztosnak hitt pontok eltűntek, az úton vi-
szont rá kellett jönnöm, hogy a látszólagos bizonytalanságban
is mindig számíthatok az Úr segítségére, szinte kézzelfogható
volt jelenléte. Ha valaki megszólíttatott, akkor annak mennie
kell, hiszünk az eleve elrendeltetésben, nem véletlen egymás-
ra találásunk az útban.

- Hogyan készültetek fel a megpróbáltatásokra?
- Rendszeresen túrázunk – mondja Kati - alaposon felké-

szültünk mind fizikai, mind tervezés szintjén, de az Atya lelki
segítsége nélkül – amit folyamatosan éreztünk – nem lehet
hitelesen végigjárni az évezredes Spanyol utat. Előzetesen
minden lehetséges forrásból tájékozódtunk, az említett könyv
mellett nagyon sokat segített egy német hölgy precíz útinap-
lója, de számos film foglalkozik az El Caminoval. Az igazi
főpróba a máriacelli zarándokút volt 2007-ben, hiszen ott
három és fél nap alatt kellett teljesíteni 160 kilométert.

- Mi okozta a legnagyobb nehézséget? 
- Hiába készültünk a legnagyobb gondossággal az, hogy

soha nem tudod pontosan hol, milyen körülmények között
kell haladni, hol alszol, szellemileg is nagyon fárasztó, talán
azért, mert mi nők szeretjük a kiszámíthatóságot. Tartottunk
az utazástól is, de kételyeim, félelmeim megszűntek amint az
útra léptünk, - mondja Kati - a hazaúton bekövetkezett rep-
téri kálváriánk viszont azt igazolta, hogy okkal óvatoskod-
tunk. Évát kezdettől honvágy gyötörte, mert nem nagy utazó.
Az első időszakban gondolataink egyfolytában itthon jártak,
aztán már csak az útra, önmagunkra figyeltünk. Még a spa-
nyoloknak is körültekintéssel kell közlekedni, hiszen minden-
nap más településekkel, emberekkel találkozunk. Érdekes
módon egyébként a városokban tájékozódtunk a legnehezeb-
ben. Az út a Pireneusokban a legfárasztóbb szakasszal kezdő-
dik, de a tízkilós hátizsák is nehézzé válik a nap végére. Némi
vízhólyagtól eltekintve azonban nem okozott gondot a bő
húsz kilométeres gyaloglás naponta.

- Hogyan teltek ezek a napok?
- A gyaloglás és vallásgyakorlás mellett napi tevékenysége-

ink közé tartozott a helyi érdekességek megtekintése. Sokan
megteszik az utat csak a teljesítmény miatt, még a templo-
mokba is benéznek, akad persze akinek csak a pecsét kell,
ugyanis az olcsónak számító zarándokszállásokat igazolvány-
nyal lehet egy napra igénybe venni. Mi részt vettünk a zarán-
dok-miséken és bizony sok erőt merítettünk az áldásokból,
melyek közül a viannai igazán emlékezetes, annyira bensősé-
ges, személyes volt. Jól esett, hogy Leónban magyar nyelvű
miatyánkot találtunk, de áhítattal néztük a 13. századi temp-
lomokat. Az 1000 éves kolostorokban pedig úgy érezte magát
az ember, mintha valaki az ölében tartaná. Mindenki toleráns
és segítőkész a vándorokkal, az idősebbek a falvakban még
Buen Camino-val köszönnek. 

- Mi a siker titka?
- Az út alázatot követel, semmit nem lehet félvállról venni,

mert ilyen hosszú idő alatt bármi megtörténhet, sokan példá-
ul évekre szakaszolják, mi pedig nem siettünk, három tarta-
léknapot hagytunk magunknak. A hit, a megoldáskeresés
átlendített bennünket azonban minden nehézségen. Ehhez le
kellett tenni terheinket, mert tiszta szívvel lehetett csak végig-
menni, közeledni mindenhez és mindenkihez. Az Úr veled van
és segít, de nem a megérkezés számít, hanem maga az út.
Santiagoban mindenesetre megkönnyebbültünk a siker miatt,
mert láttuk, hogy sokan feladni kényszerülnek, holott nálunk
sokkal fiatalabbak, erősebbek voltak.

- Hogyan értékelitek hónapok távlatából az utat, milyen változá-
sokat hozott életetekben ez a 35 nap?

- Hálát adok, hogy elmehettem – válaszolja Kati - és min-
den nehézség ellenére életre szóló élményt jelent. Lehet, hogy
elindulunk még ilyen hosszú úton, de az első akkor is a leg-
meghatározóbb marad. Csodálatos belső nyugalmat adott,
hogy kikerültünk egy időre a napi mókuskerékből, a feszült,
ideges hajtásból, pedig megvoltak az állandó feladataink ott
is. Életem útját fölszedegettem, fonalát le- és felgombolyítot-
tam, hiszen nagyon sok mindent átgondolhat az ember ilyen
körülmények között. Bár együtt voltunk, mégis egyedül kellett
megküzdeni a nehézségekkel, ugyanakkor örömünket meg-
oszthattuk, gazdagíthattuk egymással. Voltak dolgok, melye-
ket közösen értékeltünk, újraértékeltünk, nem hiszem, hogy
bármiben gátoltuk, viszont mindenben erősítettük egymást.
Több oldalról nézem a dolgokat, toleránsabb lettem.

Másképp viszonyul a világhoz, aki végigjárja ezt az utat, -
teszi hozzá Éva - bár sokat változik az ember a kora miatt is,
nézeteim megerősödtek. Abban, hogy mások véleménye, a
divat, az anyagi jólét helyett a barátaid, a szíved-lelked mélyén
fontosnak tartott értékeid legyenek a legbecsesebbek.
Megerősített abban is, hogy van egy másik világ, ahol talál-
kozhatok a fiammal, mert úgy éreztem ő is velem volt. Ráa-
dásul feltett kérdéseimre ott, azonnal választ kaptam. Persze
könnyen rá lehet fogni ezekre, hogy belemagyarázza az ember,
de érzésem szerint az úrtól kaptam ezeket a válaszokat.
Egyszóval hatalmas érzelmi töltést kaptunk, hatása máig tart,
és akkor is felerősödik, ha itt a környéken túrázok, mert min-
dig is szerettem a természetet. Igazából nem lehet szavakba
önteni ezt az érzést, még most sem dolgoztuk fel teljesen, saját
magunk számára sem tudjuk pontosan megfogalmazni. Hála
az Úrnak, hogy megtehettük, hiszen nem elsősorban a fizikai,
hanem a lelki állapoton múlik a siker. Ky

El Camino - hárman az Úton

Fotó: Sall

Fotó: Csala

Húshagyó kedd a farsang utolsó napja, a nagyböjt előtti
utolsó nap, melyet a nép nyelvén farsang farkának, vagy
asszonyfarsangnak is nevezünk, s a farsangi mulatságok
csúcspontjának tekintünk. 

A népszokás szerint asszonyfarsang napján minden nőnek
szabad kirúgni a hámból és férfi nélkül pinceszeren mulatni. A
Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye által szerve-
zett batyus „Tomaji asszonyfarsangra” viszont bejöhettek a
férfiak is, a megjelenteket Fodor József igazgató köszöntöt-
te. A farsangot búcsúztató, illetve a férfi-nő kapcsolatot
központba állító versek és dalok közül némelyik a ma
emberének is hordozott üzenetet.

A Himfy Irodalmi Kör tagjai által többek között Bősze
Évától, Gyárfás Endrétől, Kerék Imrétől, Gazdag Erzsitől,
Pálfalvy Nándortól és Sarkady Sándortól hallhattak verse-
ket a jelenlévők.  Nagy sikert aratott a „Fösvén legén háza-

sodik” című székely mese, vagy „Huncut csizmadiák” című
népmese, illetve az „Aranyfészek, aranymadár” című pajzán
népi történet. Az Egy asszony két vétkecskéjét pedig Tóth
Mariann mesélte el, a műsort Rajzó Ildikó és Varga Sándor
tánca zárta. 

A Himfy Irodalmi Kör ezúttal is mindent megtett azért,
hogy a közönséget elszórakoztassa. Természetesen ők ezt
értékelték is és nagy tapssal jutalmazták a színjátszókat,
akik az alábbiak voltak: Ali Éva, Farkas Éva, Krisztin N.
Eszter, Szántainé Ruzsa Mariann, Tóth Mariann, Vízkelety
Dóra, Lesz Ferenc, Fodor József.

A szokásos szeretetvendégség ezen az esten sem maradt
el, hisz az esten megjelent asszonyok finomabbnál-fino-
mabb süteményeket sütöttek. A Weller András által fel-
ajánlott finom badacsonyi bor mellett jutott idő a beszélge-
tésre is.     Deákné

Tomaji asszonyfarsang

Fotó: Deák

A Tóth Mariann által összeállított vidám irodalmi műsor
olykor-olykor hangos nevetést váltott ki a vendégekből.
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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.

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

• 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 fantázianevekkel

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!

Szépségverseny
Hatodik alkalommal rendezték meg Badacsonytördemi-
cen a Kocsonya Szépségversenyt, amelyen meg lehetett
kóstolni a hagyományos módon készült ételeket, de
kínáltak fánkot és forraltbort, miközben hagyományőrző
műsorokkal gondoskodtak a jó hangulatról.

A nehéz útviszonyok miatt több, előzetesen nevezett ver-
senyző nem tudott megjelenni, de így is nagyon változatosak,
tetszetősek voltak a legkülönfélébb edényekben leadott alko-
tások. A negyvenhat versenyző közül első helyezést ért el a
Szigligeti Eszterházy Pince (felső kép), második a Hotel
Bonvino Badacsonyból (középen), míg a harmadik helyen a
balatonrendesi Nők a Balatonért Egyesület (alsó kép) végzett.
Különdíjat kapott: a Mesztegnyői Önkormányzat, a
Szeremley Borház, és a Szőcsénypusztai Önkormányzat (Klári
mama kocsonyáival), és Helvéciáról érkezett hozzánk a
Kunsági Körömvirág elnevezésű remekmű. Külön köszöntöt-
ték a legidősebb versenyzőt, a badacsonylábdihegyi Demeter
Sándort, aki az összes alkalommal nevezett. A zsűri tagjai vol-
tak: Bakó Annamária, a Budavári Litea Könyves Szalon igaz-
gatónője, Polgár Tibor vendéglő tulajdonos, Vastag Gábor
keramikus, Szántai Attiláné a badacsonytördemici Faluház
munkatársa.

A rendezvényt hosszú évek óta egy jól összeszokott, állandó
csapat bonyolítja, élükön Horváth István alpolgármesterrel. A
szervezés mellett ők készítik a megvásárolható kocsonyákat is: 

Ács Lászlóné, Bognár Andrea, Cseh Sándor, Cseh Sándorné,
Hegedűs Ferenc, Kalász Jánosné, Széll Lajosné. A nyugdíjasok
ugyancsak kiveszik részüket a munkából, nagyon finom fán-
kot sütött Tar Józsefné Ili néni, és Góczánné Annus néni.

Nagy sikere volt az élő népzenés Táncháznak is, amelyet a
Tördemic Táncegyüttes tagjai tartottak. A Badacsonytörde-
mic Községért Alapítvány a befolyt összegből szeretne helyre-
állítani egy darabokban lévő, szüretet ábrázoló mozaikot,
amely megtekinthető a képeslap-kiállítás helyszínén. Ky

Új projektet kezd a Szín-Vonal Művészeti Iskola
Az ember lelke és teste akkor fejlődik harmoniku-

san, ha pozitívan tudja értékelni az adottságait, a testi,
lelki és környezeti tényezőket, ha tesz azok fejlődésé-
ért, ha örömteli tevékenységeket végezhet, ha az értel-
mi és érzelmi intelligenciája szinkronban alakul, fejlő-
dik, ha kialakul a szocializációs képessége.

Mindezek tükrében a Szín és Vonal Művészetoktatási
Közhasznú Alapítvány által fenntartott művészeti iskola a

Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet támogatásával márciustól egy új
projektet indít. A program célja olyan ismeretek, tevé-
kenységek, viselkedési minták biztosítása, amelyek pozití-
van hatnak az egyén fejlődésére, amelyek illeszkednek a
célcsoport tanulási szükségleteihez, igényeihez.

A program célja továbbá a káros szenvedélyek meg-
előzése. A jó közérzet kialakításához szükséges összete-
vők kialakítása, a lelki táplálékok - a művészetek fontos-
ságának tudatosítása.

A vállalt feladatokat az intézmény műhelyfoglalkozá-
sokkal, a test és lélek részére fontos összetevők gyakor-
lati megismertetésével, interaktív foglalkozásokkal,
beszélgetésekkel a káros szokások, a szenvedélyek egész-
ségkárosító hatásának bemutatásával, feldolgozásával,
az egészséges életvitelre, életvezetésre, a környezettuda-
tos magatartásra történő neveléssel kívánja megvalósíta-
ni. A projekt során a munkában résztvevő tanulók
egészségnevelési képzőművészeti alkotásokat, figyelem-
felkeltő plakátokat készítenek. A pályázati anyagból, a
győztes alkotásokból és a program során megvalósított
projekt portfólióiból kiállítási anyagot állítunk össze.

Baranyai Zoltánné igazgató

Maskarázás az oviban

A hagyományok szerint tartották meg a kisgyermekek
farsangi ünnepségét a Pipitér Óvodában a február 10-én.

Az izgatott előkészületek után Nagy Lászlóné óvodave-
zető köszöntötte a teltházas rendezvényre érkező szülőket,
érdeklődőket. Az ovisok nagy lelkesedéssel öltötték
magukra a maskarákat, melyek a szülői ötletességet, talá-
lékonyságot dicsérték. De legboldogabbak azok a kicsik

voltak, akiknek szülei is példát mutatva beöltöztek, velük
együtt szerepelteltek.

Nem maradt el most sem a mókázás, a tánc, a finom
sütik kóstolgatása, még közös éneklés, zenehallgatás is
volt Ali Éva és Kissné Németh Valéria közreműködésével.
Köszönet a gyerekek nevében a támogatóknak, hogy segí-
tették a rendezvény jó hangulatát és sikerét.                Ky
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1908. április 26-án az új iskola építésének anyagi vonat-
kozásairól tárgyalt a kisörsi közgyűlés.

„Elnök előadja, hogy az iskolaépítkezés költségeinek fedezé-
sére a hegyközség a kápolna tőkéjéből Horváth József plébá-
nos úr beleegyezésével – 3000 koronát, a hegyközség választ-
mánya által megtakarított 1000 koronát, tehát összesen 4000
koronát adott át a vezetőségnek. A költségelőirányzat 7500
koronát ölel fel, eszerint 3500 koronát kölcsön útján kellett
pótolni, mely összeget Dr. Buschmann Gottfriek, a gróf
Esterházy uradalom igazgatósága szíves volt az uradalmi
pénztárból 5 %-os kamatra 10 évre kölcsön adni.”

Az egy tantermes, tanítólakásos iskola végül is 1909. szep-
tember végén készült el, csak a hibák kiigazítása és néhány fel-
szerelési tárgy beszerzése volt hátra, amelynek pótlására az
október l-i határidőt szabta meg az építtető. A tanítás 1909.
november elején kezdődött meg. Az iskola tanítója Fazekas
Károly lett.

Ezek után az iskolánál említésre érdemes események nem
történtek egészen 1920-ig, amikor

Fazekas Károly elhagyta a katedrát, amelyet aztán Gyerák
István foglalt el.

Az első világháború után kezdődött demográfiai hullám
következtében az 1920-as évek második felében egyre
nagyobb problémát jelentett a helyszűke az örsi iskolánál is,
ezért az 1928. július 14-én tartott heggyűlés már foglalkozott
a második tanterem építésével:

„Badacsonytomaj község elöljáróságát keressük meg, tekin-
tettel arra, hogy a kisörsi iskola hivatalosan Badacsonytomaj
IV. illetve V. tantermeként szerepel, tekintettel továbbá arra,
hogy egy tanteremben 82 tanulót elhelyezni lehetetlen, ennél
fogva sürgősen intézkedjék a T. elöljáróság még egy tanterem
építéséről. Amennyiben ez nem volna lehetséges már az idén,

úgy minden esetre még egy tanerő alkalmaztatásáról szíves-
kedjék gondoskodni, így a két tanerő felváltva végezné a köte-
lező népoktatást. Annál is inkább tesszük ezen előterjeszté-
sünket, mert köztudomású, hogy a Badacsonytomajhoz tarto-
zó kisörshegyi birtokosok jelentékeny pótadót fizetnek
Badacsonytomaj község háztartásába, amelyben a tanügyi
kiadások is bennfoglaltatnak.”

A kisörsi iskolánál eközben tanítóváltásra került sor, 1926.
novemberében Mörk László került az eltávozott Gyerák
István helyére.

Az iskolabővítéssel kapcsolatban az örsiek azt javasolták,
hogy amennyiben iskolájukat átvette Badacsonytomaj, a
hegyközség tartsa meg magának mindenkorra az épület és a
telek tulajdonjogát, azonban használatra ingyen átengedik
Badacsonytomajnak, de csakis iskolai célokra és azzal a kikö-
téssel, hogy az iskolában kisörsszőlőhegyi szülők gyermekei
kapjanak helyet. Ezzel szemben Badacsonytomaj köteles az
iskolát jó állapotban fenntartani és mindenféle közterheit
viselni. Az egyezség megköttetett:

„Részlet az 1929. szeptember 28-án tartott heggyűlés jegy-
zőkönyvéből:

Mörk László tanító bejelenti, hogy az újonnan szervezett II.
számú osztály tanítói állására Mörk Lászlóné, Hassinger
Emma tanítónő lett megválasztva, aki állását 1929. szeptem-
ber 27-én elfoglalta. Javadalmazását 80 %-ban az állam, 20
%-ban pedig Badacsonytomaj község viseli.”

1929. október 29-én fontos bejelentés hangzott el a heggyű-
lésen: a közoktatási kormány a Klebelsberg iskolaépítési prog-
ram keretében 7000 pengő államsegélyt szavazott meg az
iskola bővítésére. (Kisörshegy 1929. évi költségvetési elő-
irányzata 2.300 pengő volt.)

Az építkezés tehát megkezdődhetett, miután
Badacsonytomaj község az iskola tőszomszédságában megvá-
sárolta a bővítést szolgáló területet, amelynek tulajdonjoga
Badacsonytomaj községet illette meg.”

További részlet a hegyközség jegyzőkönyvéből:
„Ugyancsak jelenti az elnök, hogy gondoskodás történt arra

nézve, mely szerint a badacsonytomaji iskolaszék a kisörsi bir-
tokosok beválasztásával aránylagosan egészíttessék ki úgy,
hogy a jövőben már az így alakult iskolaszék intézi az összes
iskolaügyeket, míg az anyagiakról Badacsonytomaj község
lesz köteles gondoskodni.”

Az iskola második tanterme és az udvara 1931-ben készült
el, felszentelését Varga Sándor Badacsonytomaj plébánosa
végezte.

Az örsi iskola tanítói közül Mörk Lászlót 1943-ban a bada-

csonytomaji iskolához helyezték igazgatónak, örsi helyére
ugyanakkor Szabó Ernőt választották meg. 1947-ben Tomajra
helyezték Mörk Lászlónét is, így kapott tanítói állást Kisörsön
Szabó Ernőné. Szabó Ernő 1957-ben ugyancsak a tomaji isko-
lához került, örsi utódai: Mattasich Ferencné tanítónő, Pogány
Gusztáv nyugállományú tanító, dr. Margittai Elemérné taní-
tónő, s végül Borda Lászlóné tanítónő lettek az idők folyamán.

Az örsi iskola vezetője Szabó Ernőné lett, aki azt a tisztét az
intézmény megszűnéséig töltötte be.

A kisörsszőlőhegyi (1949-től badacsonyörsi) iskola históriá-
jának még három fontos dátuma volt: 1948., amikor államo-
sították és a tomaji iskolához csatolták, 1980 amikor kihasz-
nálatlansága miatt megszüntették és 1982. tavasza, amikor az
iskolába romákat költöztettek, akik aztán úgy szétverték az ex
intézmény épületeit, mintha a tatárjárás ismétlődött volna
meg...

Lásd a mellékelt képeket, amelyeket Bolf Károlyné készí-
tett közvetlenül a romák távozása után, 2000. január 16-án.

Márk evangéliumában Jézus ezekkel a szavakkal kezdi
hírül adni a világnak megváltó üzenetét: „Beteljesedett az idő,
és már közel van Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higy-
gyetek az evangéliumban.” Jézus eljövetelével egy új korszak
veszi kezdetét: a kegyelem és az üdvösség korszaka. Legelső
szavai arra hívnak, hogy befogadjuk a nagy újdonságot: az
Isten országát, és elérhetővé teszi ezt mindenki számára, közel
hozza minden emberhez. S rögtön megmutatja az utat is: tér-
jünk meg, és higgyünk az evangéliumban, azaz gyökeresen
változtassuk meg az életünket, és fogadjuk be Jézusban azt az
igét, amelyet Isten általa mond ki minden kor minden embe-
rének. 

Ez a két dolog összetartozik: a megtérés és a hit. Nem
létezhetnek egymás nélkül: mindkettő az élő igével való kap-
csolatból fakad, vagyis Jézus jelenlétéből, aki ma is ezt ismét-
li a tömegeknek: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az
evangéliumban.” Ha befogadjuk és éljük Isten igéjét, az teljes
szemléletváltáshoz, megtéréshez vezet. Az ige Krisztus érzés-
világát ülteti át a szívbe, így európaiak, ázsiaiak, ausztráliaiak,
amerikaiak, afrikaiak, mindenki az Ő érzéseivel tud szembe-
nézni a körülményekkel magánéletében és a környezetében is.
De mi az oka annak, hogy az evangélium csodát tesz, mély
megtérést eredményez és új, ragyogó hitet ajándékoz? A titok
abban a misztériumban rejlik, melyet Jézus szavai hordoznak.
Mert nem egyszerű buzdítások, javaslatok, útmutatások,
irányelvek, rendeletek vagy parancsok ezek. Jézus saját maga
van jelen az igéjében, beszél, szól hozzánk. Szavai Ő maga,
Jézus maga. Igéjében tehát vele találkozunk. Ha szívünkbe
fogadjuk szavát úgy, ahogy akarja (vagyis készek vagyunk
életre is váltani), akkor egy vagyunk vele, megszületik vagy

növekszik bennünk. Ezért mindnyájan tudunk válaszolni, sőt
mindnyájunknak válaszolnia is kell Jézus sürgető és sokat
követelő meghívására. Előfordulhat, hogy valaki túl magasz-
tosnak és nehéznek tartja az evangélium igéit, és úgy véli,
hogy azok túlságosan távol állnak az emberek életmódjától és
a közfelfogástól, ezért az a kísértése támad, hogy szívét bezár-
ja előttük és elbátortalanodjék. De ez csak akkor történik
meg, ha azt gondolja, hogy egyedül kell elmozdítania hitet-
lensége hegyét. Ehelyett elég lenne azon fáradoznia, hogy az
evangéliumnak legalább egy igéjét életre váltsa, hogy várat-
lan segítséget, egyedülálló erőt találjon, amely lámpás lesz
lépései előtt. Az ige ugyanis, mivel Isten egyik jelenléte, sza-
baddá tesz, megtisztít, megtérít, vigaszt és örömöt nyújt, böl-
csességet ajándékoz, ha belőle merítünk. Hányszor lehet fény
számunkra ez az ige egy nap folyamán!

Amikor beleütközünk saját gyengeségeinkbe vagy a máso-
kéba; amikor úgy tűnik, hogy lehetetlenség, sőt képtelenség
Jézust követni; amikor a nehézségek azt sugallnák, hogy
adjuk fel, ettől az igétől úgy érezzük, mintha szárnyakat kap-
nánk, mintha friss levegőhöz jutnánk, és erőteljes ösztönzést
érzünk az újrakezdésre. Elég egy kicsiny, gyors fordulat, hogy
kilépve énünk zárt világából kinyíljunk Isten felé, és megta-
pasztaljunk egy másik életet: az igazit. Ha aztán meg tudjuk
osztani ezt a tapasztalatunkat egy barátunkkal, aki szintén az
evangéliumot tette élete alaptörvényévé, akkor látni fogjuk,
hogy körülöttünk megszületik vagy kivirágzik a keresztény
közösség. Mert Isten megélt és tovább adott igéje erre a cso-
dára is képes: látható közösséget hív életre, amely Krisztusról
tanúskodva a társadalom kovásza és sója lesz a föld minden
pontján. István atya

Katolikus üzenet: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,15)

Szépirodalom:
Bächer Iván: Sétatárs; Az év esszéi; Az év novellái; Az év
versei. Fábián Janka: Az angyalos ház. Fonyódi Tibor:
Torda trilógia 2. köt. Skvorecký, Josef: Pléhkatonák.
Sundaresan, Indu: Rózsaünnep

Ismeretterjesztõ irodalom:
Tari Annamária: Z generáció; Moldova György: keserű
pohár 2. köt.; Bornemisza Péter: Varázslatos vadászatok;
A magyar nyelv nagyszótára 3.  4. köt.

Felhívás! 
A városi könyvtár nyitva tartása 

március 1-től az alábbiak szerint módosul:

kedd: 10,00 – 18,00
szerda: 10,00 – 18,00

péntek: 10,00 – 18,00
szombat: 10,00 – 18,00

Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros

&Könyvtár

Kalmár László: Szomorú évforduló 2. rész

Gyászhír:
Bálint Ferenc 

(született 1926-ban, elhunyt 2012. január 14-én)
Nyugodjon békében!

Fotó: Bolfné

Fotó: Bolfné

Fotó: Bolfné
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A Badacsony újság decemberi számában tájékoztattuk a
lakosságot, hogy a polgárőrség részéről karitatív tevé-
kenységet is folytatunk a szociálisan rászoruló idős, egye-
dül élő, vagy beteg emberek megsegítésére a napi életvi-
telben.

A „ Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek „
program keretében  Badacsonytomaj Város Önkormányzatá-
val együttműködve, illetve önállóan, a rendkívüli hidegben,
terepjáró polgárőr szolgálati gépkocsival, a hóakadályokat
leküzdve, a külterületi hegyi utakon is elértük  a rászorulókat.
Kinek- kinek szükséglete szerint, önkormányzati készletből,
részben polgárőri adományból élelmiszer ellátással, tűzifával,
az orvosi ellátáshoz személyszállítással, vagy éppen a szemé-
lyes kapcsolat fenntartásával segítettünk.

E sorok írásáig ( 02.11. ) február 03 és 11 között 8 fő vette
igénybe ( voltak akik naponta ) segítségünket.

Továbbra is kérjük a segítségre szorulókat, igényeiket az
önkormányzat /571-270/, a szociális gondozók, vagy a
Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) 06(30)271-7552
útján jelezzék. Amit lehet és amiben tudunk segítünk.

Tisztelettel: Mórocz István PEB elnök

Polgárőr Hírek

Szivacskézilabdázóink az elmúlt hetekben az edzések és
a felkészülési mérkőzéseken kívül a Megyei döntőkben
szerepeltek Veszprémben és Pápán.

Az első fordulóban szoros mérkőzéseket játszottunk a
Padányi Veszprém, a Deák Veszprém és a Kilián DSE Pápa
csapatai ellen. A mérkőzéseken a lányok hozzávetőlegesen azt
csinálták, amit kértem tőlük. Nyílván abból kell kiindulnunk,
hogy nagyobb lakosú városok iskolái ellen játszottunk, és
ehhez képest én elégedett vagyok az összteljesítménnyel. A
megyei döntők között az volt a célom, hogy a lányok minden
csapatrészben azt tudják nyújtani, amit az edzéseken gyako-
roltunk. Minden arcukat megmutatták a lányok, de mivel
kilenc tíz éves gyerekekről van szó ez teljesen természetes. Azt
gondolom, hogy a védekezés az utóbbi négy edzésen nagyon
feszes és határozott lett, már az egymás elleni játékban is. A
Pápa legyőzésének alapja pedig a remek védőmunka, a jó
kapusteljesítmények és a remek támadás befejezések voltak.
Abban a stádiumban tartanak a lányok, hogy egyszerre tud-
nak többen jó teljesítményt nyújtani és csapatként működni.
A megyei versenyen szerepelt csapatok mindegyikében egy-
két lány döntötte el a mérkőzéseket. Nálunk a hangsúly a csa-
patépítésen van, ennek megfelelően játszottak a lányaim.
Sokszor elmondtam, de ahogy haladunk előre, egyre bizto-
sabb, hogy a csapategység lesz a legfőbb erény a lányoknak.
Ez a kézilabdához nem szorosan kapcsolódó közösségi össze-
tartáson látszik a legjobban. Voltak szakaszok, amikor érezni
lehetett a törést, de ezeken hamar sikerült túllépni. Szeret-
nénk megköszönni mindenkinek a segítséget, aki a háttérből
támogat bennünket. Örülnénk, ha a mérkőzéseinkre, vagy
akár a nyilvános edzéseinkre is többen eljönnének, hogy meg-
bizonyosodjanak a lányok játékáról. Köszönjük a Tatay Sándor
Iskola pedagógusainak, hogy mellénk álltak és elengedték a
lányokat a versenyekre, ez nagyon sokat számít. A polgármes-
ter úrnak, hogy utazásunkhoz biztosította a buszt, a szülők-
nek a remek hozzáállást és minden olyan embernek, akik
empátiával vagy a gratulációjával biztat minket. Edzünk
tovább, hiszen még nagyon sok tanulnivalónk van, de ehhez
szeretnénk még több támogatót és sikeres pályázatokat írni.
Együtt legyünk sikeresek, hogy együtt lehessünk büszkék
gyermekeinkre! Hajrá Tatay, hajrá Szivacskézilada.

Tapolcai Gábor

Folyamatos fejlődés,
remek közösség 

Interaktív játék a gyerekek környezeti nevelésére. A Ba-
latonológia nevű interaktív kommunikációs kampány a
Facebook segítségével igyekszik felkelteni a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzetben élő 7-8. osztályos gyerekek
érdeklődését a környezettudatosság, valamint saját élő-
helyük, a Balaton kiemelt értékei iránt. 

A kampány célja, hogy a gyerekekkel interaktív kommuni-
kációt folytatva a témákban, megismerjük véleményüket,
gondolataikat a környezetvédelemről és bővítsük ismereteiket
lakóhelyükről, a Balatonról. A kampány további célja, hogy
emelje a BKÜ területén élő emberek környezeti tudatosságát,
valamint igyekszik elősegíteni a Balaton és környékének fenn-
tartható fejlődését egy jövőbeni jobb élet reményében.

A játék első részében a gyerekek tanári regisztráció után,
egyénileg tölthetik ki a „Ki mit tud a Balatonról?” kvíz 6 for-
dulóját a Balatonológia Facebook oldalán. Az osztályok közöt-
ti verseny tétje egy izgalmas osztálykirándulás a Zamárdi
Kalandparkba. Jelenleg 12 osztály verseng a nyereményért,
de a játékba bármikor bekapcsolódhatnak a gyerekek, hiszen
minden eddigi forduló kérdései elérhetőek a közösségi olda-
lon. A játék második része, mely 2012 márciusában indul, a
Balaton körüli természet, élővilág sokszínűségére épül majd.   

A kampány az Európai Unió „EULAKES: Környezeti
stressz alatt álló tavak Európában” című projektjének kereté-
ben valósul meg, melynek fő célkitűzése a közép-európai
tavak fenntartható használatának elősegítése. A projekt 4
tóval foglalkozik: az olasz Garda-tó, a Balaton, a Fertő-tó és a
lengyel Charzykowskie-tó. Magyarországról a projekt megva-
lósításában a Pannon Egyetemmel szorosan együttműködve a
Balatoni Integrációs Kft. vesz részt.

Kapcsolat: Elbert Orsolya projekt koordinátor
orsolya.elbert@chromestudio.com, eulakes@balatonregion.hu

+36-30/ 933-1688, +36-1/ 225-8494

Környezeti nevelés

Március 15-18. között lesz az 5. BSI Balaton és FélBala-
ton Szupermaraton, a Budapest Sportiroda (BSI) szezon-
nyitó futóeseménye, mely számos különféle lehetőséget
kínál arra, hogy a magyar tenger partján kezdjük el a
2012-es futószezont. A távok teljesíthetők egyéniben,
párban vagy csapatban, és csatlakozni lehet négy, kettő
vagy akár csak egy napra is a mezőnyhöz.

Az 5. BSI Balaton Szupermaraton keretében négy nap alatt
lehet körbefutni a Balatont, összesen 195,4 kilométer várja a
futókat. A BSI FélBalaton Szupermaratonon két nap alatt
95,8 kilométer teljesíthető Badacsonytól Siófokig. Aki már a
tavasz elején szeretne egy maratonnal indítani, március 17-én
állhat rajthoz a BSI MaratonFüreden. Az ultrafutók pedig bár-
mely naphoz csatlakozhatnak a BSI Balaton Szupermaraton+
keretében. Az első napon a mezőny Siófokról indul, a cél Fo-nyó-
don lesz 46,7 kilométer megtétele után. Innen rajtol el a máso-
dik nap, a cél 52,9 kilométerre van Szigligeten, a vár alatt. A har-
madik napon Badacsonyból indul a mezőny, itt már a FélBalaton
Szupermaraton teljesítői is csatlakoznak a 43,6 kilométeres táv-
hoz Balatonfüredig. A negyedik napon a Balatonfüredről Siófo-
kig tartó 52,2 kilométeres szakasz zárja az eseményt. A Balaton
megkerülése különleges élmény, amit csak fokoz, hogy futás köz-
ben láthatjuk a Tihanyi Apátságot, Badacsony hegyét, a Szig-
ligeti Várat, és az útvonal egy része a tó partján halad. BSI

Balaton Szupermaraton

Kell, hogy törődjünk egymással, odafigyeljünk embertársa-
inkra. Nem mindenki bátor annyira, hogy nehéz gondjait
megossza, főleg ha megpróbálja a segítség hivatalos útját
kérni, és az nem működik. Itt jön a közösségi, egymás iránti
felelősségérzet és segítőkészség, amely itt szűkebb hazánkban
Badacsonytomajon is példamutatóan él.

Idős nyugdíjasok, magánemberek, vállalkozók, akik nem
kérik nyilvános megnevezésüket, összefogtak és tüzelővel,
élelmiszerrel segítették azt a négygyermekes (ellátásra szoru-
ló) családot, akik katasztrofális helyzetbe kerültek.

A család hálás köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik köz-
reműködtek és hozzájárultak helyzetük javulásához.

R.M.

Együtt mindenki –
mindenkiért

Több évi vöröskeresztes munka után bíztak meg a helyi
szervezet elnöki tisztségével, 2000. február 14-től láttam
el a vezetői teendőket.

Aktivistáink szorgalmas, segítőkész munkájával együttmű-
ködtünk az Önkormányzattal, civil szervezetekkel. A megvál-
tozott körülmények miatt azonban tagságunk és a véradók
létszáma is lecsökkent, elsősorban a kiöregedés, a távoli mun-
kahelyek, a távoli iskolába járás miatt, munkánk hatékonysá-
gát pedig csökkentette a lakosság nehéz helyzete. Kérem a
volt véradókat, buzdítsák fiatal hozzátartozóikat a véradás
fontosságára és nemes céljára. Egyúttal tisztelettel kérem
városunk lakosságát, hogy a hideg, téli időkben, ha módjuk-
ban áll, figyeljenek idős, egyedülálló szomszédaikra, legyenek
a segítségükre.

Az elnökségi megbízatásomról ezen írásommal lemondok,
amennyiben az egészségem megengedi, mint aktivista
továbbra is segítem a helyi Vöröskereszt munkáját.

Tisztelettel: özv. Füzes Istvánné

Változás a
Vöröskeresztnél

Köszönetet mondok magam és hasonló nehéz helyzetben,
vagy egyedül élő embertársaim nevében Polgármester Úrnak
és a VN Kft. Vezetőinek a segítségnyújtásért, amely alapján a
kegyetlen időjárású napokat túléltük. A megfagyás ellen tűzi-
fát és meleg ételt kaptunk igény szerint. Polgármester Úr nem
a bürokrácia útvesztőibe keresgetett, hanem a rendkívüli hely-
zetben azonnal intézkedett.

Ismételten köszönjük és további jó egészséget kívánunk!
Farkas Erzsébet és társai

Emberségből Példás!

Olvasói levelek*

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

1+1%

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

Nem kell regisztrálni!
Az agrárszektor vállalkozásainak nem kell regisztrálniuk a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál!

Az Országgyűlés 2011. november 21-én fogadta el a gazda-
sági kamarákról szóló törvény módosítását, amelynek értelmé-
ben a gazdálkodó szervezetek kötelesek kérni a székhelyük sze-
rint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál a kamarai
nyilvántartásba való bejegyzésüket, regisztrációs díj ellenében.
A nyilvántartásba vételi kötelezettség azonban nem vonatko-
zik a mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző
gazdálkodó szervezetekre és a mezőgazdasági termelőkre.
Mezőgazdasági tevékenységnek minősül: a mezőgazdasági ter-
melés; az erdőgazdasági, halászati és vadászati tevékenység; az
ezekhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi és
szolgáltató tevékenységek; valamint a mezőgazdasági termé-
kek piacra jutását segítő tevékenységek.

További információ kérhető Horváth Adrienn (30/573-
9465) és Csom Lőrinc (30/330-2351) agrárkamarai tanácsa-
dóknál.
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Badacsonytomaj Város 
Kulturális Intézménye

Manó Klub
Továbbra is heti egy alkalommal, minden pénteken
10 órától tartja foglakozásait a Polgármesteri
Hivatal földszinti Rózsakő termében a Manó Klub. 

Rompos Patrícia, a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola
tanárnője kéthetente tartja énekes, mondókás, játékos
foglalkozásait anyukáknak, apukáknak, nagyszülőknek
és a 3 év alatti, még nem óvodás korú gyermekeknek. Az
oldott, szeretetteli légkörben szívesen énekel és játszik
együtt szülő és gyermek.

A szülők részéről igény mutatkozott érdekes, kisgyer-
mekes családokat érintő előadásra is. Február hónapban
két előadásra került sor, 3-án Détári Éva, a Tapolcai
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa, majd 17-
én dr. Kovácsné Mozsolics Melinda, a tapolcai Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusa volt a Manó
klub vendége. 

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye kerete-
in belül működő Manó Klubba továbbra is szeretettel
várunk minden érdeklődőt. Deákné

A "Balatoni Téli Esték" keretén belül a spanyolor-
szági zarándoklatról Farkas Éva és Sallné Kati tar-
tott vetítéssel egybekötött úti beszámolót február
24-én 18 órakor a Szent Imre Közösségi Házban.

Téli esték

Téltemetés tomajon

Február a farsangolás, a vidám népszokások, a télte-
mető hagyomány hónapja.

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye és a
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület által meghirdetett jel-
mezes jégkarneválnak az olvadásnak indult jég ugyan nem
kedvezett, de így is nagy érdeklődés mellett zajlott a télűző
farsangi rendezvény.

Már szombaton délután vidám zenével és forralt borral,
forró teával várták a rendezők az ide látogatókat. Vasárnap
pedig a városháza elől indult a dudával, kereplővel zajt
csapó jelmezesek egy csoportja a badacsonytomaji stran-
don lévő gyülekezési helyre, ahol a helyi vállalkozóknak
köszönhetően forralt bor és forró tea várta a közös ünnep-
lésben résztevőket.

Az eredményhirdetés előtt a férfiruhába öltöztetett szal-
mabáb vezette jelmezverseny résztevőinek zenés felvonulá-

sa következett. A legötletesebb jelmezeket zsűri döntése
alapján a rendezőség díjazta, azonban mint mindig, most is
nehéz helyzetben voltak.

Nagy várakozás előzte meg a jég tesztelésére várt, majd
5 óra előtt nem sokkal megérkező „Hummer terepjárót”.
A jég vastagsága kiállta a próbát, nem szakadt be alatta a
jég.

A helyi vállalkozók által felajánlott tombolatárgyak sor-
solása ugyancsak fokozta az izgalmakat, hiszen mindenki
nyerni szeretett volna. A legszerencsésebbek ajándékcso-
magokkal, csokitortával, finom badacsonyi borokkal,
pizza- és vacsora felajánlással lettek gazdagabbak.

A rendezvény zárásaként a máglya tüze, a magasra
csapó lángok martalékává váló kiszebábu elégetése jelké-
pesen jelentette, hogy vége a télnek. Deákné

Március havi programok:
Március 1. Videokonferencia berendezés felava-
tása Badacsonytomaj – Keresztury-ház CFU
Március 1-4. Utazás kiállítás Budapest
Március 9. Kávéházi est a Nőnap jegyében

Egry József Művelődési ház BVKI
Az est programja este hat órakor:
Irodalmi műsor a Himfy Irodalmi Kör 
közreműködésével, ezt követően játékos
zenei vetélkedő, majd a kamaraszínpa-
don fellép Salamon Ferenc gitárművész
és barátja.

Március 17. Szuper Maraton Badacsony
Március 21. A globalizáció áldozatai: 

nyelvek és kultúrák
Dr. Pusztay János előadása
Polgármesteri Hivatal Rózsakő terem 
CFU – BVKI közös szervezés 

Március 27. Vegyes áru vásár
Egry József Művelődési ház

A változtatás jogát fenntartjuk!

Állandó programok:
• Egry József Művelődési ház

Hétfő-Szerda 19-21 óra Táncpróba - Ezüst Kükapu 
Kedd 18-21 óra Darts klub

• Városháza
Kéthetente kedd 17-19 óra Foltvarró klub 

Ranolder Terem
Szerda 11.30-13.00 óra Falugazdász 

Ranolder Terem
Csütörtök14-17 óra Nyugdíjas klub

Ranolder Terem
Péntek 10-12 óra Manó klub

Rózsakő terem
• Könyvtár

Csütörtök 14-17 óra Olvasó Kör

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Sall

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnöksége
tisztelettel meghívja Önt a budapesti Utazás
Kiállításra.

A Badacsony Régió - (Badacsonytomaj,
Badacsonytörde-mic, Szigliget, Ábrahámhegy) - turisztikai
kínálata ezúttal új formában és új megjelenéssel, de feleak-
kora költségvetéssel mutatkozik be naponta 10-18 óráig.
A Balaton Régió nagy standján leszünk társkiállítók, ahová
attrakcióként és egyben kiállítási installációként a
Badacsonyi Régiójáró buszt visszük fel, amely reményeink
szerint az egész Balaton stand színvonalát és látogatottsá-
gát emelni fogja. A vendégek felszállva és az ablakokból
kitekintve a szemet gyönyörködtető badacsonyi tájat és a
Szigligeti Várat pillanthatják majd meg, köszönhetően a

busz mögötti L alakú falat borító háttérképnek. Helyet
foglalva pedig megtekinthetik a Badacsony Régiót bemu-
tató filmjeinket, ezen kívül természetesen információkkal
is szolgálunk. A 40 négyzetméteres sarokstandon emellett
óránként kvízjátékot tartunk, ahol a résztvevők Badacsony
és környékével kapcsolatos tudásukat tehetik próbára és
nyerhetnek értékes nyereményeket. Attrakció lesz még a
borkóstoltatás, ahol a borosgazdák váltják majd egymást a
négy nap során. A Herendi Porcelánmanufaktúra jóvoltá-
ból péntektől vasárnapig, - az Egry József Múzeumban
rendezendő Herendi kiállítás beharangozása céljából – egy
porcelánfestő mutatja be tudását -, valamint arc- és testfes-
tést, körömdíszítést fog végezni.

Part Imre elnök, Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület

Badacsony Régió az Utazás Kiállításon
– 2012. március 1-4. –

Március 14.
Nemzeti ünnep 
Helyszín:Emlékpark - Városháza BVKI 

Program: 
16.00 óra Koszorúzás a temetőben 

Csala Gergely és a Pöltenberg 
család sírjánál

17.00 óra Ünnepi szentmise a Szent Imre Római
Katolikus Templomban

18.00 óra Fáklyás felvonulás a Történelmi Emlékparkba
a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület köz-
reműködésével

19.00 óra Ünnepi megemlékezés a Városháza Rózsakő
termében
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