
Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Kul-
turális Intézménye nevében az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc 164. évfordulóján
Szántainé Ruzsa Marian köszöntötte a temetőben
megjelent tucatnyi ünneplőt.

Az önkormányzat nevében Forintos Ervin és Orbán

Péter képviselők, a Tatay általános iskola nevében

Csizmarik Béláné igazgató, Dér Eszter és Kun Roland

helyezte el a megemlékezés koszorúját Csala Gergely

honvédhuszár, valamint a Poeltenberg család nyughe-

lyén.

A Szent Imre Római Katolikus Templomban ünnepi

szentmisével folytatódott a megemlékezés. Földi István

plébános beszédében a szabadságharc minden magyar

résztvevője számára fontos három értékre világított rá,

kiemelve, hogy ma sokan nem is értik - vagy nevelésük,

vagy értékrendjük miatt -, mit jelentenek a nemzettudat,

a hazaszeretet, az önfeláldozás kifejezések. A Szentírás

alapján tájékozódó ember viszont könnyen átérezheti

ismét eleink értékrendjét. 

Az ünnepi szentmisét követően fáklyás felvonulás

indult a templomtól a tapolcai Honvéd Kulturális Egye-

sület vezetésével a Történelmi Emlékparkig. Vizkelety

Dóra szavalata után A Nemzeti Dal keretébe ültetett

beszédében Forintos Ervin képviselő köszöntötte a

megjelenteket. Nemzeti dal, kokárda, Pilvax, 12 pont,

mind-mind olyan fogalmak, amiket hallva az 1848-1849-

es szabadságharc képei jelennek meg lelki szemeink

előtt. A Habsburg birodalomtól való elszakadás moti-

válta a márciusi ifjakat, egy szabad Magyarország remé-

nyében. A gondolatok cselekedetekké váltak, mely

1848. március 15-én példaértékű hazafiassággal társulva

a magyar történelem legfelemelőbb ünnepnapjává vált.

Megmutatkozott a magyarság fennmaradásához elen-

gedhetetlen összefogás és egység, mely az egész sza-

badságharcot végigkísérte. Egy szabadabb jövőben

bizakodva megfogalmazódott a 12 pont, mely az ország

demokratikus, megkérdőjelezhetetlen kívánsága ma-

radt a mai napig. Gróf Batthány Lajos első felelős

miniszterelnök és kormánya az áprilisi törvényekben

biztosította Erdély újraegyesítését. A dicsőséges tavaszi

hadjárat és megannyi csata és ütközet bebizonyította az

egész világnak, hogy felelősségteljesen, Istenbe vetett

hittel, mire képes a túlerővel szembenéző honvédse-

reg. De a Habsburg önkényuralmi rendszer mindent

elkövetett, hogy rabigába taszítsa a feltámadott tenger

hullámait. 1849 nyarának elején az orosz cár segítségét

kérte a bécsi udvar és ahogy a kétszázezer fős cári

sereg átlépte határainkat, megpecsételődött a szabad-

ságharc végkimenetele. Tábornokaink, hogy elkerüljék

az értelmetlen öldöklést reménykedve beleegyeztek a

világosi fegyverletételbe. De ahogy a történelemben oly

sokszor, ezúttal sem hazudtolta meg magát a Habsburg

birodalom: golyó általi sortűzzel kivégezték Gróf

Batthány Lajos miniszterelnököt és Aradon felakasztot-

ták a 13 tábornokot. Ezek után koncepciós perekkel

több száz tisztre és polgári áldozatra sújtott le a hóhér

keze. Itt állunk egy kopjafa előtt 24 000 hősi halottra

emlékezve. Lehet, hogy testük idegen földben pihen,

de tetteik és emlékük szívünkben mindörökké élni fog.

És mi számunkra 1848-49 üzenete? Az utolsó szó jogán

csak egy ígéret, – halljátok Haynau szimpatizánsai és

héber cinkosok –, lehet, hogy szemetekben a szabad-

ságharc nemzeti hősei gazfickók voltak, lehet, hogy a

kommunista diktatúra éveiben a nemzeti hősök emlé-

kére felállított kopjafák törvénysértő cselekedetnek szá-

mítottak, és lehet, hogy a kilátástalanságba taszított

Magyarország feletti zsarnokoskodás kifizetendő szá-

motokra. De „A magyar nép megint szép lesz, méltó régi

nagy híréhez, Mit rákentek a századok, lemossuk a gya-

lázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk,

hogy rabok tovább nem leszünk!”

Forintos Ervin képviselő ünnepi beszédét követően

koszorúzással emlékeztek a ’48-as hősökre. 
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Badacsonytomaj, Szaranszk és Szombathely mel-
lett  Budapest és Győr kapcsolódott be a sajtótá-
jékoztatóval összekötött videokonferencia-rend-
szer lényegét  bemutató programba március 1-én.

Prof. dr. Pusztay János házigazda, egyetemi tanár

mindenkit egy időben köszöntött.  Élőben köszöntötte a

bemutató résztvevőit Alekszej Rodnyakov, a Szaranszki

Egyetem (Oroszország, Mordvin Köztársaság) vezető-

munkatársa, a szombathelyi egyetem nevében Barták

Balázs irodalomtörténész, a dékáni hivatal vezetője üd-

vözölte a résztvevőket.

Dr. Pusztay János a Collegium Fenno-Ugricum veze-

tője szerint fontos előrelépés a mai kornak megfelelő

rendszer üzembe állítása, hiszen így egyszerűbbé és

egyben költséghatékonyabbá válik a kutatómunka és az

oktatás is. „Anélkül válhatunk mobilabbá, hogy el kelle-

ne hagynunk az intézményeket” – mondta. A videokon-

ferencia segítségével lehetőség van a helyszínek közöt-

ti, szinte személyes megbeszélésekkel egyenértékű

információcserére, melyet az élő beszélgetés mellett a

több képernyős rendszernek köszönhetően előadások,

prezentációs anyagok kivetítése és megosztása is színe-

síthet. Ugyanígy távoli tanórák, sokszereplős távoktatá-

si megoldások is megvalósíthatók akár határokon át.

A rendszert a fejlesztők nevében Szabó Péter mutat-

ta be. A rendezvényen részt vevők megtudhatták, hogy

a rendszer alapvetően két részből épül fel, a kommuni-

kációs szolgáltatást nyújtó VideoGate megoldásból,

valamint az intelligens kamera- és kijelző rendszert

egyesítő hardverből.  Deák Ferencné

Az első
videókonferencia

Megszületett a költségvetés

‘48 ünnepe

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár xFolytatás a 7. oldalon

A Történelmi Emlékparkban ünneplők megtekintették az Ezüst Kükapu táncegyüttes erre az alkalomra
összeállított műsorát

A Képviselő-testület március 8-i üléséről dióhéjban.

A Képviselő-testület 3. olvasatban tárgyalta és a követ-

kező módon fogadta el az Önkormányzat és Intézmé-

nyeinek költségvetését: a bevételek bruttósítva, intéz-

ményfinanszírozással együtt 890.058.928 Ft, míg a kiadá-

si oldalon 951.598.000 Ft szerepel. A hiány 61.539.072 Ft,

melyből a 22.987 eFt összeget kedvezményes kamatozá-

sú fejlesztési hitellel biztosítanak, a 38.552 eFt összeget

pedig likvid folyószámla hitellel lehet biztosítani. A

könyvvizsgáló hozzátette, hogy a 2012. évi költségveté-

si rendelet tervezet összhangban van a jogszabályi elő-

írásokkal. A hiány finanszírozható, mivel az önkor-

mányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvál-

lalása alatt van, ezért javasolta a költségvetés elfogadá-

sát. A költségvetés kapcsán takarékossági okból szüle-

tett döntés arról is, hogy a Badacsony újság fekete-fehér

színben és 800 példányban jelenjen meg a jövőben. 

Hosszas vita után Badacsonytomaj Város Önkor-

mányzat Képviselő-testülete a 12/2012. (II.16.) sz. hatá-

rozatát visszavonta, a Bányász strand bérletével kap-

csolatos szerződés tervezetet elutasította. Új pályázatot

írnak ki a Bányász strand üzemeltetésére más szem-

pontrendszer alapján.              Ky



Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Adóha-

tósága nevében tájékoztatom a lakosságot, hogy a

2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló tör-

vény módosítása lehetővé teszi az önkormányzatok

számára – helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában

– az adóhátralékosok listájának közzétételét.

A fenti idézett jogszabály 55/B.§-a a következőket

mondja ki: „…. az önkormányzati adóhatóság helyi

adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer –

magánszemélyek esetében az ezer – forintot elérő

adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az

adótartozás összegét az esedékességet követő 10.

nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti.”

Ezúton felhívom az érintettek figyelmét, hogy 2012.

április 1. napján a helyben szokásos hirdetmények

útján – honlap, hirdetőtábla, Badacsony újság – a jog-

szabálynak megfelelően hirdetményt teszek közzé.   

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda Óvodavezetői álláshelyének betöltésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos

Óvoda vezetői álláshelyének határozatlan időtartamra

szóló közalkalmazotti jogviszony keretében történő

betöltésére pályázatot ír ki 2012. augusztus 01. napjától

kezdődő 5 év időtartamra 2017. július 31-ig az alábbi fel-

tételekkel: 

- 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 elkép-

zelésekkel együtt

- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással össze-

függésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázatokat Badacsonytomaj Város Önkormány-

zat 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 véleménynyilvá-

nítási eljárást követően, a pályázók meghallgatása után,

a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek

együttes ülésén történik 2012. július 20-ig.  

Illetmény: Az 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó szabá-

lyai 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 Önk. 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, Szegedy Róza Irodalmi
Emlékmúzeum: zárva. (Tervezett nyitás: április 28.)
Tájház: zárva.
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Pályázati felhívás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Bada-
csonytomaj Város Humán Ügyek Bizottsága
12/2012 (II. 08.) számú 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

Kiadó földek
Az önkormányzat tulajdonában levõ szántóföldek,
amelyek az Önkormányzat Képviselõ-testületének
135/2011. (V.25.) számú határozata alapján meg-
hirdetésre 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 Hivatalban.
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Következõ ülés tervezett napirendje 2012. évi
munkaterv alapján (idõpont április 12. csü-
törtök 8 óra):
1. Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi költ-

ségvetési tervének teljesítése

2. Pályázatokról tájékoztató

3. Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések ta-

pasztalatairól 

4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

átfogó értékelése

5. Badacsonytomaj rövid és hosszú távú kulturális

koncepciójának megtárgyalása

6. A MENÜ Bt. 2011. évi üzleti tervének teljesítésé-

ről beszámoló

7. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

beszámoló

8. Haszonbérleti szerződések felülvizsgálatáról

beszámoló

9. Az állattartásról szóló rendelet módosítására

javaslat

10. Badacsonytomaj VN Kft. 2011. évi üzleti ter-

vének I-VIII. havi teljesítése 

11. A Balatontourist Zrt. részvénycsomagjának ér-

tékesítése okán a Badacsonytomaj Város Ön-

kormányzatát ért károk felmérése

Adóhátralékosok

listája

Képviselő-testületi ülés



Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Önkor-

mányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabá-

lyairól szóló 23/2004. (IX.30.) számú rendelete, a

„lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleté-

ről és elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX.30.) számú

rendelete, valamint a 6/2012. (II.01.) számú határoza-

ta alapján pályázatot hirdet a tulajdonát képező Felső-

bazársor hosszútávú 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.) igazga-

tási 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.) sportépít-

mény, 7.) nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevé-

kenység céljára szolgáló épület, 8.) termelő kertésze-

ti építmény.

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete a fenti-

ek közül, csak az 1.) ,3.) 4.), 6.) és az 5.) pont egészség-

ügyi épület funkciókat támogatja.

A területen található: 1. sz. üzlethelyiség 11 m2

alapterületű (közműellátottsága: víz, villany, csator-

na); 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 tulajdonosa

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 tulaj-

dona és az ezekből származó földhasználati díj,

továbbra is az önkormányzatot illeti meg.

Az Önkormányzat a hasznosítás során a tulajdonjo-

got nem kívánja átruházni, ezért a pályázó köteles az

Önkormányzattal 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 bérle-

ti díj meghatározása, a bérleti (hasznosítási) jogvi-

szony tartalma határozott, maximum 25 év időtartam.

A futamidő végén a felépítmény önkormányzati tulaj-

donba kerül.

Pályázatot nyújthatnak be jogi személyek vagy jogi

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társasá-

gok, egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező ter-

mészetes személyek. Amennyiben a pályázó egyéni

vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkezik, a pályá-

zatban nyilatkoznia kell arról, hogy a bérleti szerző-

dés megkötéséig a vállalkozói igazolványt kiváltja. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó nevét,

cégnevét; - a pályázó címét, székhelyét, - a pályázó

adószámát, - az eljáró képviselő nevét, - a helyiségek-

ben gyakorolni kívánt tevékenység megnevezését, -

az épületegyüttesre vonatkozó fejlesztési koncepciót,

- igazolást a pályázati letét befizetéséről, a pályázati

tárgyalás napjáig (csekkszelvénnyel, vagy pénztárbi-

zonylattal), - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a

pályázat feltételeit elfogadja, - igazolást arról, hogy a

gazdasági társaság és egyéni vállalkozó pályázónak a

NAV, valamint a helyi önkormányzattal szemben

nincs tartozása.

A pályázathoz csatolni kell legkésőbb a pályázati

tárgyalás napjáig: - a Társasági Szerződés (Alapító

Okirat) hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat,

illetve a vállalkozói igazolvány másolatát, - NAV, illet-

ve a vállalkozás székhelye szerinti jegyző, továbbá

30 napnál nem régebbi igazolását arra vonatkozóan,

hogy a pályázónak adó és járuléktartozása nem áll

fenn (ezen feltételek értelemszerűen a már működő

gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra vonat-

koznak), - Badacsonyto-maj Jegyzőjének igazolása,

hogy az Önkormányzattal szemben tartozása nincs. 

A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a pályá-

zati feltételeknek megfelel, és akit a pályázati tárgyalá-

son 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 legké-

sőbb a tárgyalás napjáig kell az Önkormányzat egy-

számlájára 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 pályázat nyertese a meghatározott fel-

tételeket a neki felróható okokból nem teljesítette, a

pályázati tárgyaláson részt vett második legelőnyö-

sebb ajánlatot tevő pályázó jogosult szerződést kötni,

feltéve, hogy erre irányuló szándékát a pályázati tár-

gyaláson bejelentette. 

A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő

pályázók részére a pályázati letét a tárgyalást követő

8 napon belül visszafizetésre kerül. A második legelő-

nyösebb ajánlatot tevő pályázónak  - amennyiben

szerződéskötés az első helyezett pályázóval megtör-

tént - a letét 15 munkanapon belül kerül visszautalás-

ra.

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 idő-

pontja: 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 benyújtó-

kat kérjük, hogy a megjelölt időpontban és helyen a

tárgyalásra jelenjenek meg. A tárgyaláson a pályázó

személyesen, vagy írásos meghatalmazottja útján

vehet részt. 

További információ a Polgármesteri Hivatal

Badacsonytomaj, Fő u. 14., Vagyongazdálkodási és

Építéshatósági Osztályon, Telefon: +36-87/571-274.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a

pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Krisztin N. László
polgármester

A kisörshegyi vízvezeték tulajdonosi közgyűlése

soros ülését a Varga Pincészet Kft. Szürkebarát Fo-

gadójának (Badacsonyörs, Füredi u. 49.) nagytermé-

ben tartja március 31. (szombat) 15.00 órakor. Min-

den résztulajdonos megjelenésére számítunk, külö-

nös tekintettel a napirendi pontok fontosságára, me-

lyek az alábbiak lesznek:

• A vagyontárgy fenntartásával kapcsolatos 2011. évi

pénzügyi beszámoló

• 2012. évi vízdíj mértékének megállapítása

• A vízvezeték rendszer tulajdonjogának átadása

• Tóth András résztulajdonos kérelme

• Egyéb aktuális ügyek      Dr. Weller-Jakus Tamás                                             
jegyző

2012. január 1-től a közigazgatási hatósági eljá-
rás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján
a hatóság köteles ellenőrzési tervet készíteni,
amely tartalmazza legalább az előre ütemezett
ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az
ellenőrzések ütemezését, eszközét, valamint a
hatóság vezetője által meghatározott egyéb ada-
tokat. 
A hivatkozott jogszabályi felhatalmazás alapján
Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala a
feladatkörébe tartózó államigazgatási hatósági
ügyek vonatkozásában elkészítette 2012. évre vo-
natkozó éves ellenőrzési tervét, amely a következő.

Ellenőrzés tárgya: Szervezési- és igazgatási Osztály:

Badacsonytomaj város területén működő kereskedel-

mi- és vendéglátó egységek helyszíni ellenőrzése – a

kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

kiadott 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján.

Pénzügyi- és adó Osztály: Helyi iparűzési adó bevallások

átfogó ellenőrzése 2007 – 2011. évekre vonatkozóan. Az

idegenforgalmi adó bevallása. Építéshatósági- és vagyon-

gazdálkodási Osztály: Engedély nélkül épített, használatba

vett építmények felderítése. 

Ellenőrzés időszaka, ütemezése: Az ellenőrzési

terv II. pontjában meghatározott ellenőrzési területek

március 1-november 30. közötti időszakban kerül vég-

rehajtásra. Az adó területén az iparűzési adó bevallá-

sok ellenőrzése átfogó módon történik minden adóa-

lanyra vonatkozóan. Az idegenforgalmi adó ellenőrzé-

se szúrópróba szerűen. A kereskedelmi egységek vizs-

gálata nem átfogó, eseti jellegű. 

A Polgármesteri Hivatal az ellenőrzési tervben foglal-

tak, valamint az ellenőrzési tervben nem szereplő, de

az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőr-

zések végrehajtásáról, a levont következtetésekről a

következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzé-

si jelentést készít, amelyben beszámolunk a lefolytatott

ellenőrzések számáról, az ellenőrzések eredményéről,

a megállapított jogsértések típusairól. 

Dr. Weller-Jakus Tamás 
jegyző

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.

számú törvény 55.§-a értelmében az ingatlan tulajdono-

sa - a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől, vagy

már meglévő víziközmű rendszer esetében annak bőví-

tésétől  számított - egy éven belül köteles az ingatlant

víziközmű-rendszerbe bekötni, amennyiben az műsza-

kilag elérhető módon kiépült és rendelkezésre áll. A

83.§ (3) bekezdése alapján, ha 2012. július 1-jén a köz-

műves ivóvízellátás, vagy a közműves szennyvízelve-

zetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-

rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elér-

hető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, az

ingatlan tulajdonosának az 55.§ szerinti kötelezettségét

2013. július 1-jéig teljesítenie kell! Ha az ingatlan tulajdo-

nosa a rákötési kötelezettségének nem tesz eleget, a

település jegyzőjének hivatalból köteleznie kell erre.          

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala

március 28. (szerda) 17.00 órakor a Polgármesteri

Hivatalban az állattartás helyi szabályaival kapcsola-

tosan lakossági fórumot szervez, melyre minden ked-

ves érdeklődőt várnak.

Ugyanezen témával kapcsolatosan – helyi állattar-

tás szabályai – a Varga Pincészet Kft. Szürkebarát

Fogadójának nagytermében (Badacsonyörs, Füredi u.

49.) március 31. (szombat) 14.00 órakor lesz lakossá-

gi fórum.               Dr. Weller-Jakus Tamás                                             
jegyző

Pályázati felhívás

Lakossági fórum az

állattartási rendeletről

Kötelező rákötés a víziközmű rendszerekre

2012. évi hatósági ellenőrzési terv

Vízvezeték 

tulajdonosi közgyűlés

32012. márciuswww.badacsonytomaj.hu



Idén ismét megrendezésre került iskolánkban a
hagyományos télűző farsang február 24-én.

Lakatné Mógor Katalin bevezető szavai után az elsős

Antal Vivien, Szabó Fédra és Farkas Dániel kedves

verssel búcsúztatta a telet, köszöntötte a közelgő tavasz

ünnepét. Árvai Adél, Kovács Kitti, Scheiber Liza,

Németh Benigna nyitótánca után az elsősök - apraja-

falva lakói – szülői közreműködéssel előadták a reklá-

mok-reklámját. A másodikosok olyan ötletes módon

mutatták be a Badacsonyi borvidék jellegzetes szőlőfaj-

táit, amellyel a közönség legtöbb szavazatát is elnyer-

ték. A harmadikosok a déli szigetek hangulatát egy igazi

parti slágerrel idézték a Madagaszkár filmből. A 4. osz-

tály jóvoltából a világ egyik legjobb kézilabda csapatá-

nak badacsonytomaji változatát láthatták a „szurkolók”.

Az ötödikesek kedvenc rajzfilmjeik fantázia világába

kalauzoltak el bennünket, míg a hatodik osztály régi és

az új zenéket adott elő. A zombi lányok szerencsére

nem a sírból, hanem a hetedikből „keltek” fel, hogy tán-

coljanak nekünk. A 8. osztályos lányok „megédesítet-

ték” a Farsangot, majd pedig a fiúk bemutatták felejthe-

tetlen táncukat. A művészeti iskolások csoportja pedig

saját készítésű kollekciókkal rukkolt elő. A tantestület

ezúttal A rátóti csikótojást vitte színre, a jelmezesek

bemutatóját pedig a várva-várt tombolasorsolás zárta. A

divatbemutató után következett az izgalmas tombola-

sorsolás, majd minden osztálynak kiosztották jól megér-

demelt jutalmaikat. Az igényes jelmezek, a jó hangulat

és a finom sütemények, torták tették felejthetetlenné az

idei farsangot. Békássy Éva 8. osztályos tanuló

Köszönetnyilvánítás
A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola

tanulóinak és nevelőtestületének nevében ezúton is

szeretném megköszönni mindazok támogatását és

felajánlását, akik hozzájárultak hagyományos farsan-

gi karneválunk sikeréhez.

Csizmarik Béláné igazgató
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Fotó: Lakatné

Fotó: Kalmár

Fotó: Iskola

A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános
Iskolában idén is megemlékeztek az 1848-49-es
szabadságharc és forradalom eseményeiről.

Az 5. osztályos tanulók a tavaszról, megújulásról

szóló versek mellett felidézték a forradalom és szabad-

ságharc kiemelkedő szereplőinek tetteit, a főbb ese-

ményeket. A műsor összeállítását és a gyerekek felké-

szítését Bolfné Tóth Melinda, Krisztin N. Lászlóné,

Rákos Eszter pedagógusok vállalták. 

Csizmarik Béláné igazgató

Hősökre emlékeztek
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Tár-
sulása hatodik alkalommal szervezte meg a kör-
nyező települések sportnapját, amelynek helyszí-
ne a Tapolcai Rendezvénycsarnok volt.

A Társulás elnöke Császár László köszöntötte a részt-

vevőket, örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan eljöttek,

hogy összemérjék erejüket és tudásukat a sport terüle-

tén is. A csapatok 16 fővel, 4 korosztályban különböző

sor-, váltó- és páros gyakorlatokban versenyeztek.

Valamennyi település igyekezett eredményesen szere-

pelni, amit aztán jutalommal is értékeltek a szervezők.

A jól végzett csapatmunkával mi kiérdemeltük a III.

helyezést. Egyéni hetesrugó versenyben Balogh

Nikolett csapattársunk ugyancsak a III. helyezésért járó

oklevelet vehette át. Köszönjük az önkormányzat támo-

gatását, külön köszönet Orbán Péter képviselő úrnak, a

személyes részvételt.

Gratulálunk, a versenyzőknek a település érdekében

kifejtett eredményes sportmunkájukért!

Lakatné Mógor Katalin szervező tanár

Kistérségi Sportnap

Télbúcsúztató

Néhány napja tette közzé honlapján a Közoktatási

Információs Iroda az előző tanév országos mérései-

nek eredményét. Mint minden évben, tavaly is a

matematikai és a szövegértési képességeket mérte

az oktatási államtitkárság a 6. és 8. osztályos tanulók

körében. Az alábbi táblázatból egyértelműen leol-

vasható, hogy iskolánk kiemelkedő teljesítményt

nyújtott mind a 4 területen, megelőzve mind a váro-

si, a megyeszékhelyi, sőt a budapesti iskolák átlagát

is. Az adatok valódiságát bárki ellenőrizheti a

Közoktatási Információs Iroda www.kir.hu oldalán,

sőt arról is meggyőződhet, hogy 6. osztályosaink

eredményénél az összes (603) városi iskola közül

matematikából csak 17, szövegértésből csak 2 ért el

jobb eredményt. Büszkék vagyunk az eredmények-

re, melyeket a pedagógusok lelkiismeretes felkészí-

tő munkájának és a tanulók szorgalmának köszön-

hetünk!

Kimagasló eredmények a város iskolájában

Február 25-én rendezte meg idén a Pipitér Óvoda
Szülői Munkaközössége farsangi bálját. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani egyrészt a
Fenntartónak, hogy biztosította a bál helyszínéül
az iskolát, másrészt köszönet mindazoknak, akik
tombola vagy egyéb felajánlás útján támogatták
az óvodát és az óvodás gyermekeket:

Bankó Istvánné, Baumann Szabolcs, Bonvino, Corso

Étterem – Tapolca, Csanádi Csanád, Dér Tibor, Fix pont,

Folly Kertépítő Bt., Griff Gyógyszertár, Gyógyító Kezek,

Húsbolt Badacsonytomaj, Istvándi pincészet, Vastag

Eszter, Kocsis Zsolt, Lacus Pelso Pizzéria, Magyaródi

Tibor, Margittai Elemér, Mosoda, Muskátli Étterem,

Németh Renáta, Ritecz Zoltán, Sabar, Sörpatika, Szabó

Családi Pincészet, Szorgos Fuvar Kft., Kissné Takács

Krisztina, Takarékszövetkezet Badacsonytomaj, Varázs

Divatáru, Varga Kft., Varga Mária, Vastag Kerámia, Vella

Zsolt, Vianni, Weller Andrásné Tündi, X-treme Stúdió –

Tapolca, valamint Berecz Brenda, Farkas Máté, Gáspár

Levente, Hári Máté, Kömíves Dóra, Molnár Barnabás,

Rácz Gergő, Szili Vanda, Vető Boglárka, Vizkeleti Virág

szüleinek. Köszönjük azoknak a szülőknek a támogatá-

sát is, akik megvásárolták a belépőjegyeket, és Domján

Tamásnak a jó hangulatot! 

Follyné Patonai Szilvia
és a Szülői Szervezet tagjai

Az óvoda támogatásáért báloztak

Az országos kompetenciamérés 2011-es eredményei

A tornán szereplő csapat tagjai: Balogh Evelin, Balogh Nikolett, Giczi Vivien, Hoffman Kristóf, Horváth
Norman, Kuti Máté, Lakat Veronika, Lampert Katalin, Lukács László, Molnár Gergely, Molnár Mátyás,
Molnárné Zsidó Rita, Samu Aliz, Szombathelyi Dávid, Szombathelyi Ferenc, Tóth Zoltánné
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Az utóbbi időben több olyan téma forog települé-
sünkön közszájon, mely tisztázásra szorul.

Városüzemeltető Nonprofit Kft.
Kezdjük Bolla Józsefnek, a VN Kft. ügyvezetőjének

visszahívásával. A korábbi ügyvezető és a képviselő-

testület között a gazdálkodás és a Kft. működtetése kér-

désében rendszeres vita volt. A vita oly mértékűvé vált,

amely már az Önkormányzat 2012. évi költségvetésé-

nek megalkotását is veszélybe sodorta. Ezen felül szá-

mos lakossági panasz is érkezett, többek között az

árkok kitisztításának elmaradása miatt, amely a Kft.

kötelező feladata lett volna. A keletkező pénzügyi ered-

ményt ugyanis az alapító okirat szerint is közhasznú fel-

adatok ellátására kellett volna fordítani. A jövőben azt

szeretnénk, hogy a Kft. a lehető legtakarékosabban és

leghatékonyabban működjön, a város javára! A zökke-

nőmentes működés biztosítására Rakics Annát bíztuk

meg, aki megfelelő felsőfokú szakmai végzettséggel, és

gyakorlattal is rendelkezik. A tavaszi munkák megkez-

dődtek, a feladatok adottak, és ezeket továbbra is a Kft.

dolgozóival tervezzük elvégeztetni.

Iskola
Mint minden badacsonytomajinak, nekünk is elsődle-

ges célunk, hogy az intézmény megmaradjon. Ám az

iskolák állami tulajdonba vétele kormányzati elhatáro-

zás, nem helyi döntés. A megmaradó iskolák kiválasztá-

sánál nyilván a törvényesség és a szakmaiság, valamint

a megfelelő gazdálkodás lényeges szempontok  lesznek.

Ezért kísérjük figyelemmel a Veszprém Megyei

Kormányhivatal Oktatási Főosztályától érkezett törvé-

nyességi észrevétel tartalmát és annak sorsát. A költség-

vetési „nadrágszíj" szorosabbra húzása nem a fenntartó

Önkormányzat kihátrálását jelenti az iskola mögül,

hanem a takarékos gazdálkodásra kényszerítést. Miért

érdemes a régióban és a tomajiak körében is a mi isko-

lánkat választani?

Mi körbejártuk a környék iskoláit, és megállapítottuk,

hogy  felszereltségében, külalakjában messze a legmo-

dernebb a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános

Iskolánk. Sajnálatos és elgondolkodtató viszont az a

tény, hogy mégis többen máshova íratják gyermekeiket!

Alpolgármester
Krisztin N. László polgármester legutóbbi soros ülé-

sen kísérletet tett Csanádi Csanád alpolgármester visz-

szahívására. Az alpolgármester feladata a polgármester

helyettesítését, és munkájának segítését jelenti, nem

pedig a polgármesterrel való feltétel nélküli egyetértést.

Miután a visszahívás nem kapott többséget, a polgár-

mester megvonta Csanádi Csanád alpolgármesteri jogo-

sítványait. Ez azt jelenti, hogy Csanádi Csanád az alpol-

gármester továbbra is, de a polgármester helyettesítést

és az azzal járó feladatokat nem láthatja el, valamint tisz-

teletdíja lecsökkent képviselői tiszteletdíjra.

Miután a fenti kérdések kapcsán többen személye-

sen, illetve más úton kerestek bennünket, úgy ítéltük

meg, hogy tágabb körben szükséges a lakosságot tájé-

koztatni, ezért választottuk az Újságot. Még egyszer

megköszönve bizalmukat, állunk szíves rendelkezésük-

re fogadó óránkon, illetve e-mailben, telefonon is meg-

találnak bennünket.

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

A tavaszi időszak a művészeti iskola életében
minden tanévben az országos tanulmányi verse-
nyekre történő felkészülés jegyében zajlik.

Az oktatásirányítás az idei tanévben bábkészítő, tex-

til- és bőrműves kategóriában hirdetett versenyt a 10 év

fölötti tanulók számára. Az ezévi országos döntőbe

bejutó nevezési munkák egyharmada a Balatonfelvidé-

ki Szín-Vonal Művészetoktatási Intézmény tanulóitól

származik. A diákok három korcsoportban versenyez-

hetnek. Az intézmény székhelyéről – a badacsonytoma-

ji feladatellátási helyről – a művészeti iskola pályamun-

kája kreatív játéktárgyakat, papírmasé és textil kisplasz-

tikákat, nemezelt anyagból kialakított gyöngyökkel, hím-

zéssel díszített ékszereket, táskákat foglalt magába.

Ugyancsak nagy megtiszteltetésként fogadta az intéz-

mény azt a felkérést, hogy március 24-én az Országos

Tehetségnapon a Szín-Vonal Művészeti Iskola diákjai

kaptak felkérést arra, hogy a tehetség nagykövet, illetve

az elnökség számára reprezentálják a művészeti isko-

lákban tanuló diákok kreativitását, a képző- és iparmű-

vészeti oktatás során megszerzett tudását.

Az intézmény diákjainak 25 nagyon szép tűzzománc

alkotása kerül átadásra az ünnepségen.

Baranyai Zoltánné igazgató

Idén is megszervezte iskolánk a 7. osztályosok
számára a szlovákiai Krahulében a sítábort,
amelyben hagyományaink szerint marcelházi
testvériskolánkkal együtt vettünk részt.

A síelés alapjainak megtanulását a nagyon lankás

gyakorló pályán kezdtük, bemelegítés után a párhuza-

mos siklást gyakoroltuk, délután már a csoport nagy

része a kanyarodással ismerkedett. Oktatóink szerint

annyira ügyesek voltunk, hogy kedden már a többség a

kék pályára merészkedhetett, a fárasztó napot pedig

este a marcelházi gyerekekkel közös ismerkedési disz-

kó zárta. Az orkán erejű szél és a nagy hóvihar miatt a

következő nap délutánján leginkább a játékos vetélke-

dőre készültünk, amelyen nagyon jól éreztük magun-

kat, a vicces, jó hangulat miatt. A tábor ötödik napján az

ügyesebb gyerekek már a piros pályán síelhettek, más-

nap pedig mindenki a legmeredekebb lejtőt vehette bir-

tokba. Viszont a sűrű köd miatt csak nagyon szigorú

tanári felügyelettel csúszhattunk le a pályán. Az utolsó

siklásnál az összes tomaji diák egy óriási kukacot alkot-

va indult le a lejtőn, az esti avatáson pedig az összes

tanulót síelővé avatták. A tábor végén mindenki szomo-

rúan hagyta el a szállást, és búcsúzott el a marcelházi

gyerekektől, akiknek iskolájában hazafelé is enni-, és

innivalóval vártak bennünket.

Mindenkinek nagyon tetszett az egész tábor, remél-

jük, hogy lesz lehetőségünk újra elmenni. Köszönjük

tanárainknak és iskolánknak, hogy az idén is megszer-

vezték a tábort, és életre szóló élményhez juttattak ben-

nünket. Köszönjük továbbá a Szülői Munkaközösség-

nek, hogy a buszköltséget kifizette.

Babcsán Vanessza és Németh Benigna
7. osztályos tanulók

52012. márciuswww.badacsonytomaj.hu

Fotó: Iskola 

Fotó: Baranyai

Szín-Vonal hírek

Sítábor a testvériskolával

Tisztázzuk!
2012. március 8-án kedélyes hangulatú soros
ülés indult a nőnap jegyében, majd a meghirde-
tett napirendi pontok mellett több olyan témával
lepte meg a testületet Krisztin N. László polgár-
mester, amelyeket előzőleg semmilyen bizottság
nem tárgyalt... 

Mindjárt az ülés elején szavazásra bocsájtotta a kép-

viselő-testület feloszlatását a nagy médiaport kavart un.

„petíció” kapcsán. A név szerinti szavazás során kide-

rült, hogy az újonnan megválasztott képviselők nem

kívánják cserbenhagyni Badacsonytomaj anno válto-

zásra voksoló lakosságát. Ezúton is köszönjük a bátorí-

tó, buzdító megkereséseket és ígérjük, hogy nem adjuk

fel a településért folytatott munkát.

Második meglepetésként napirendre került a Humán

bizottság megszüntetésének témája. Miért is van ez a

téma napirenden ismételten? Nyilván nem a csekély

juttatás miatt, amelyet a tagok pluszként felvesznek. Egy

jól működő csapatról van szó, melyben a tagok végzett-

ségüknél és beállítottságuknál fogva is átlátják a bizott-

ság fő feladataiként megjelölt témákat. Már az is baj, ha

valaki ért ahhoz, amit elvállal? -kérdeznénk. Nos, ez

nem baj, csak szokatlan Badacsonytomajon. Szokatlan,

mert településünkön az a jellemző, hogy az adott mun-

kához elég a kellő ismeretség megléte, a végzettség nem

számít. Sajnos ez különösen rossz döntés a munka

elvégzése szempontjából, s mellette irritáló a jóérzésű

és erkölcsös emberek szemében.

Harmadik meglepetés Csanádi Csanád alpolgármes-

ter tisztségének visszavonása volt. Az előző két témá-

hoz hasonlóan ez a kezdeményezés sem bizonyult sike-

resnek az előterjesztő szempontjából.

Történelmet írtunk azonban azzal, hogy Badacsony-

tomaj Város képviselő-testülete 5-2 arányban elfogadta

a 2012. évi költségvetését. Történelem, mert nem akár-

milyen költségvetést fogadtunk el. Szakítottunk a koráb-

ban bevált szokásokkal és büszkén hozzuk a tisztelt

lakosság tudomására, hogy a 2012. évi költségvetés

egyensúlyban van! Ez azt jelenti, hogy tervezési szinten

a működési bevételeink fedezik a működési kiadásain-

kat. Miért olyan nagy dolog ez? Nos azért, mert amiről

nem szólt a „petíció” és nem hoztak a tisztelt lakosság

tudomására a demonstráció szervezői, az az a tény,

hogy az előző ciklusban nem volt példa ilyen költségve-

tésre. Nézzük a számadatokat: 2007. -88 millió; 2008. -13

millió; 2009. -90 millió; 2010. -73 millió Forint hiány.

Ezeket a működési hiányokat közvagyon értékesítések-

kel, kötvény kibocsájtással (hitel felvételével, pályázati

pénzek ide-oda rakosgatásával) kozmetikázták.

Feketén-fehéren kiderül, hogy amit rajtunk kértek szá-

mon a tüntetők, közöttük a korábbi alpolgármester,

mint szószóló, azt az előző ciklus döntéshozóin kell szá-

mon kérniük. Szándékaink megegyeznek. Azonban az

egymásra mutogatás helyett nekünk kötelességünk a

várost működtetni, azaz megmenteni a csődtől. Tesszük

ezt úgy, hogy átszervezésekkel igyekszünk ésszerűsíte-

ni, olcsóbbá tenni a működést, további közvagyon felé-

lése nélkül. Az idei esztendőben még nem lesz látvá-

nyos a fejlődés, anyagi gondjaink nem oldódnak meg

egy csapásra, hiszen megörökölt 77 millió Forint hiá-

nyunkat továbbra is folyószámla hitelből vagyunk

kénytelenek fedezni.

Az idei esztendő költségvetésének megalkotása kap-

csán megmutattuk, hogy van más út. Ez az út vezet a fej-

lődéshez, az élhető Badacsonytomajhoz.

A „4-ek” nevében Rajzó Ildikó

Költségvetési cirkusz Badacsonytomajon

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

Továbbra is tisztelettel és szeretettel várunk
minden érdeklődőt rendezvényeinkre!

Névváltozás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának kép-
viselői fogadóórát tartanak minden hónap har-
madik csütörtöki napján 15-17 óráig, a Város-
háza épületében. Legközelebb április 19-én.

Kérünk mindenkit, hogy akinek bármilyen kötődése

van településünkhöz véleményével, panaszával keres-

sen fel bennünket. Önkormányzati Képviselők

Képviselői fogadóóra



Jézus Isten Országáról beszélt az összegyűlt tömeg-

nek. Egyszerű szavakkal, a hétköznapi életből merített

példabeszédekkel szólt hozzájuk, szavainak mégis

különleges vonzereje volt. Az embereket megérintette

tanítása, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és

nem úgy, mint az írástudók. Amikor a főpapok és a fari-

zeusok kérdőre vonták a katonákat, hogy miért nem

hajtották végre a Jézus elfogatását elrendelő parancsot,

még ők is így válaszoltak: „Sohasem beszélt úgy ember,

ahogy ez beszél!” János evangéliuma beszámol néhány

fénnyel teli beszélgetésről is, mint például amelyet

Jézus Nikodémussal vagy a szamariai asszonnyal foly-

tatott. Apostolaival ennél is tovább ment: nyíltan, ha-

sonlatok nélkül beszélt nekik az Atyáról, a menny dol-

gairól, ami teljesen magával ragadta őket, annyira, hogy

még akkor sem hátráltak meg, amikor nem teljesen

értették a szavait, vagy amikor úgy tűnt, hogy túl nagy

követelményeket támaszt általuk.„Kemény beszéd ez!”

– mondták néhányan a tanítványok közül, annak hallatá-

ra, hogy a testét adja majd nekik ételül és a vérét italul.

Amikor Jézus látta, hogy tanítványai elfordulnak tőle

és már nem tartanak vele, a tizenkét apostolhoz fordult:

„Ti is el akartok menni?” Péter, akit teljesen lenyűgö-

zött, amit az első találkozásuk óta hallott, és amiért

örökre elkötelezte magát Jézus mellett, mindnyájuk

nevében válaszolta: „Uram, kihez mennénk? Az örök

élet igéi nálad vannak.”

Péter megértette, hogy Mesterének szavai mások,

mint a többi mesteré. Azok a szavak, amelyek a földről

indulnak, és a földhöz szólnak, a földhöz is tartoznak,

és sorsuk a földével azonos. Jézus szava lélek és élet,

mert az égből származik: fény, amely a magasból száll

alá, és magasságbeli hatalma van. Igéi átfogóbbak, és

mélyebbre hatolnak bármilyen más szónál, még a filo-

zófusok, politikusok vagy költők szavainál is. „Örök

életet adó igék” , mert magukban foglalják, kifejezik és

átadják az isteni élet teljességét, amelynek soha nem

lesz vége. Jézus feltámadt és él. Szavai ezért nem egy-

szerű emlékek, még akkor sem, ha a múltban hangzot-

tak el, hanem olyan szavak, amelyeket Ő ma intéz

mindannyiunkhoz és minden idők minden egyes

emberéhez: egyetemes és örök igék. Jézus igéi! Ha

lehet így mondani, ezek voltak legkiemelkedőbb alkotá-

sai. Az Ige, aki emberi szavakkal szólal meg: micsoda

tartalom, micsoda erő, micsoda hangsúly, micsoda

hang! „Egy nap – írja például Nagy Szent Vazul  – szin-

te hosszú álomból ébredve, az Evangélium igazságának

csodálatos fényébe tekintettem, és felfedeztem, meny-

nyire hiábavaló a bölcsessége e világ fejedelmeinek.”

Lisieux-i Teréz 1897. május 9-én kelt levelében így ír:

„Előfordul, hogy amikor bizonyos lelki témájú értekezé-

seket olvasok… szegény, kis lelkem gyorsan elfárad.

Becsukom hát a bölcselkedők könyvét, melytől szét-

robban a fejem, és kiszárad a szívem, és kezembe

veszem a Szentírást. Hirtelen minden ragyogóvá lesz:

egyetlen igéje is végtelen távlatokat nyit meg lelkem

előtt, és a tökéletesség elérése egyszerűnek tűnik.”

Igen, az isteni szavak betöltik a végtelenre teremtett lel-

ket; és mivel ez a szó fény, szeretet és élet, belülről vilá-

gítja meg nemcsak az elmét, hanem az egész létet.

Békét ad még a zaklatott, szorongással teli pillanatok-

ban is, azt a békét, amelyet Jézus sajátjának nevez: „az

én békém”. Teljes örömöt ad, még a lelket marcangoló

fájdalom közepette is, erőt ad különösen akkor, amikor

elcsüggednénk vagy elbátortalanodnánk. Szabaddá

tesz, mert megnyitja az Igazság útját.

Az e havi életige arra emlékeztet, hogy akit követni

akarunk, az egyetlen Mester: Jézus. Még akkor is, ha

úgy tűnik, szavai kemények, és túl nagy követelménye-

ket támasztanak: hogy legyünk becsületesek a munká-

ban, hogy bocsássunk meg, szolgáljunk másokat ahe-

lyett, hogy önzően magunkra gondolnánk, maradjunk

hűségesek a családi életben, ápoljunk egy élete végére

érő beteget anélkül, hogy teret engednénk az eutanázia

gondolatának…. Sok olyan mester van, akik könnyű

megoldásokra és megalkuvásra hívnak. Mi az egyetlen

Mestert akarjuk hallgatni és követni, mert csak Ő mond-

ja ki az igazat, és csak neki vannak „örök életet adó

igéi”. Így mi is elismételhetjük Péter szavait. Most, a

nagyböjtben, amikor a Feltámadás nagy ünnepére

készülünk, valóban az egyetlen Mester iskolájába kell

járnunk, az Ő tanítványává kell lennünk. Bennünk is

szenvedélyes szeretetnek kell megszületnie Isten igéje

iránt: figyelmesen kell fogadnunk, amikor hirdetik a

templomban, olvasnunk, tanulmányoznunk, elmélked-

nünk kell róla… Elsősorban mégis arra kaptunk meghí-

vást, hogy éljük, ahogyan azt maga a Szentírás tanítja:

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert

különben magatokat csaljátok meg!”  Ezért szentelünk

különleges figyelmet minden hónapban egy igének,

hagyva, hogy belénk hatoljon, magához alakítson, hogy

az ige „éljen bennünket”. Jézus egy-egy szavát életre

váltva az egész Evangéliumot éljük, mert Ő minden sza-

vában egészen ajándékozza magát, Ő maga jön hoz-

zánk, hogy bennünk éljen. Mint a Feltámadott isteni böl-

csességének egy csöppje: apránként a lelkünk mé-lyére

hatol, és korábbi gondolkodásmódunk, akaratunk és

szokásaink helyébe lép az élet minden területén.

István atya
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Az ENSZ közgyűlése 2005. november 1-jén nyilvá-
nította a holokauszt emléknapjává január 27-ét.
(1945-ben ezen a napon szabadították fel a szov-
jet csapatok az auschwitzi haláltábort.)

A magyarországi holokausztnak tengernyi irodalma

van, de alig tudunk valamit a badacsonytomaji zsidók

tragédiájáról. Vessünk egy pillantást erre is.

Az első zsidó csoportok a honfoglaló törzsekkel érkez-

tek a Kárpát-medencébe – vélik egyes történészek. Má-

sok viszont azt bizonygatják, hogy már korábban is vol-

tak itt. Akárhogy is volt, zsidó vásárosok, vándorkeres-

kedők korán megjelenhettek Tomajon, hiszen a falun át

vezetett az ősi Vásárosok útja, amelyen hozták-vitték

portékáikat és amely már egy 1344-es keltezésű oklevé-

len is szerepel. Azt azonban, hogy mikor telepedtek le

az első zsidók, pontosan nem tudjuk. Megbízható adata-

ink csak a tizenkilencedik századból vannak, amelynek

első felében a zsidó hitközség már népes gyülekezet.

Badacsonytomajon 1850-ben 20 zsidó vallású személy

élt, ami a falu 800 főnyi lakosságának 2,5 százaléka volt.

A századfordulóra megduplázódott, vagyis 40 főre

emelkedett a számuk. Mivel azonban az összlakosság

száma is csaknem 2000 főre növekedett, a zsidók szám-

aránya 1,7 százalékra esett vissza. A második világhábo-

rú idejére Badacsonytomaj lélekszáma több mint 2700

főre gyarapodott, miközben a zsidó vallásúak száma 33

főre csökkent, ami az összlakosságnak már csak 1,2 szá-

zalékát tette ki.

S elérkezett 1944, a magyar történelem sok fekete éve

közül is talán a legfeketébb: ez év március 19-én meg-

szállták hazánkat a „szövetséges” német csapatok,

májusban pedig megkezdődött a zsidók elhurcolása.

A zsidóellenesség (antiszemitizmus) - hol nyíltan, hol

burkoltan – mindig jelen volt Magyarországon. Tele-

pülésünkön ennek konkrét megnyilvánulásairól nem

tudunk, jóllehet a Horthy-rendszerben a „zsidókérdést”

szabályozó törvények és a zsidóellenes uszítások szin-

te ösztönöztek erre. 1944 áprilisában Zala megye egész

területén (Badacsonytomaj akkor még oda tartozott)

bezárták a zsidók üzleteit, s ezzel településünk zsidósá-

gára is eljöttek a nehéz idők, hiszen valamennyien a

kereskedelemből éltek. Május elején kötelezték a zsi-

dók apraját-nagyját a megkülönböztető sárga csillag

viselésére, amelynek színét, méretét, de még rögzítésé-

nek módját is rendeletben írták elő. Május közepén

aztán megkezdődött a zsidók gettóba költöztetése, majd

kihurcolása az országból. A járás zsidóságát a Tapolcán

kialakított gettóba gyűjtötték össze, amely az izraelita

templom melletti lezárt terület utcáit és házait foglalta

magába. De mi is volt a gettó? Gettónak nevezték a

középkori zsidóüldözés során létesített elkülönített zsi-

dónegyedet, amely a 19. században Európában meg-

szűnt, a fasizmus azonban ismét létrehozta.

A tomaji zsidókat három megnyújtott lovas kocsival

vitték be a tapolcai gettóba – csendőri kísérettel. Amint

az emberszállítmányok megérkeztek, a 18-48 év közötti

férfiakat kiválogatták és Kőszegre vezényelték munká-

ra. A Tapolcán maradtakat – asszonyokat, gyerekeket,

betegeket, öregeket – 1944. május 21-én Zalaegerszegre

szállították, ahol elszedték értékeiket, majd vagonokba

zsúfolták és május 23-án – borzalmas körülmények

között – elindították őket Auschwitzba… A Kőszegre

került férfiakat Erdélybe irányították a Dés-Bethlen

második vasútvonal építéséhez. Innét december 25-én

Érsekújvárra, majd Kópházára kerültek, ahonnan 1945.

január 10-én elindultak – gyalogmenetben - Mauthau-

sen, illetve Gumpkirchen haláltáboraiba. Akik nem bír-

ták a nehéz utat, azokat a kísérő SS-ek tarkónlőtték.

A badacsonytomaji zsidók közül mindössze négyen

tértek vissza a háború után: Bognár Lajosné, Kántor

Aladár, Kopp Imre és Guttmann Jakab (Galambos

József). A tapolcai gettóból elhurcolt és mártírhalált halt

badacsonytomaji zsidók névsora:

l. Bognár Lajos, 2. Bognár Feri, 3. Bognár Pali, 4-5.

Braun Mór és neje, 6. Braun Viktorné, 7. Braun

Editke, 8. Braun Irma, 9-10. Brüll Imre és neje, 11.

Brüll Bandi, 12. Deutsch Rózsi, 13. Deutsch Janka, 14.

Deutsch István, 15-16. Fischer Izidor és neje, 17.

Fischer Jozefa, 18-19. Gárdos Márton és neje, 20.

Gárdos Ilike, 21. Grósz Mórné, 22. Grósz Imre, 23.

Guttmann Jakabné, 24. Guttmann Marika, 25. Kopp

Imréné, 26. Kopp Klára, 27. Kopp Márta, 28-29.

Szlovák József és neje. Béke poraikra.

Katolikus üzenet: „Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak.” (Jn 6,68)

Abdolah, Kader: A király; Armstrong, Kelley: The

Awakening: Sötét Erő trilógia 2.; Magyar művelődéstör-

téneti lexikon 12. 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

Felhívás! A városi könyvtár április 3-tól 9-ig zárva tart.

Első kölcsönzési nap április 10. (kedd)

Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros

&KönyvtárKalmár László: Holokauszt településünkön

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 Egyesület 
Adószáma: 18938058-1-19 

1+1%
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Folytatás az 1. oldalról

Tisztelt Városunkban élők!
Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a helybeli Csombó Imrének és Tombor Jánosnak, akik a katasztro-

fális időjárási körülmények miatt - rajtunk kívül - városunk más lakóin is önzetlenül segítettek.

Tisztelettel: Mórocz István Ferenc, Badacsonytomaj

Köszönet

Képviselők ellen tüntettek február 24-én. A gyér szá-

mú jelenlévő által felmutatott transzparensekből megál-

lapítható, hogy a traktorosból, gyógyszerészből, táncos-

ból és vasutasból álló „dilettánsnak” nevezett négyes-

ből elege lett a tornatanár, asztalos, és kőműves hár-

masnak. Az összes érintett fél szakmájának felsorolásá-

ból megállapíthatjuk, hogy nincs mit egymás szemére

vetniük, mert a legjobb indulattal is azt tételezhetjük fel,

hogy a közigazgatáshoz szükséges ismereteket autodi-

dakta módon szerezhették meg. 

Ami azonban a demokrácia iránti érzéket illeti, úgy

tűnik, a hármak nem veszik tudomásul azt, hogy a vá-

ros a kétségtelenül többségben lévő négyeket demokra-

tikus úton választotta meg. Kisebbségben igazgatni két-

ségtelenül kényelmetlen, ha a többség konkrétan meg-

jelölt okokból nem hajlandó „beállni a sorba” – netán

még önálló indítványaik is vannak. 

Minden rossz szándék nélkül megjegyezzük, hogy a

tüntetésen résztvevő személyek nagyrészt a képviselő

testület határozatai által kellemetlenül érintettek hold-

udvarából toborzódtak. 

Felháborító Sall Csaba követelése a „képviselő-testü-

let feloszlatására és új választás kiírására” – mint ahogy

visszatetsző az is, hogy a korábbi ciklusban sokak által

aggályosnak tartott tevékenységet folytató volt alpolgár-

mester most milyen jogcímen avatkozik be a képvise-

lők munkájába és szolgál egyértelmű lobby-érdekeket. 

Egyetértünk a röplapban foglaltakkal – valóban ELÉG

volt abból, hogy a magukat már lejáratott képviselők

diktáljanak a demokratikusan megválasztott, szándéka-

iban tisztességes és a megválasztásuk óta eltelt rövid

idő miatt szükségképpen tisztakezű új képviselőknek. 

A benyújtott petíció szellemében a hármak is gondol-

kodhatnának lemondásukon, de számukra a legesleg-

jobb megoldás volna Badacsonytomaj város választó-

polgárait leváltani…               Harmati Miklós volt képviselő

Még nem ELÉG!

Badacsony
New Yorkban

Polgárőr közgyűlés
‘48 ünnepe

Olvasói levelek*

Az impozáns budapesti New York Palota ad ott-
hont annak az április 12-én megrendezésre kerü-
lő borkóstolónak, melyen a badacsonyi borászok
személyesen kínálják a borvidék 140 borát a
szakmai partnerek, valamint a nagyközönség ré-
szére.

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szervezésé-

ben, hagyományteremtő céllal érkezik Budapestre – a

Badacsonyi Régiójáró busszal – a több szempontból is

különleges Badacsonyi Borvidék mintegy 28 borászata,

hogy a fővárosi közönség első kézből, a helyi termelők

által ismerhesse meg a borvidék jellegét. Az itt termő

borok különleges zamatát az egykori vulkánokból itt

maradt bazaltkúpok kedvező talaja és persze a Balaton

adja, amelynek tükre a nap sugarát megsokszorozva

veri vissza.

A borkóstoló élményét a patinás helyszín, valamint a

borászok személyes jelenléte fokozza. Kitűnő alkalom

ez, hogy az érdeklődők megismerhessék a helyi terme-

lőket, a borász szakma kiemelkedő képviselőit, kérdé-

seikre közvetlenül tőlük kapjanak válaszokat. A kisebb

borászatoktól a legnagyobbakig, kézműves termelőktől

a nagy pincészetekig mindenki jelen lesz, hogy az álta-

luk kínált válogatott borok kóstolása, és a velük való

beszélgetés által elevenedjen meg a Badacsonyi Bor-

vidék hangulata. A rendezvény kiemelt fajtája a „Ba-

dacsonyi Rizling”, melyet minden pincénél kóstolhat-

nak majd a látogatók, de bemutatkozik a „Kéknyelű”, az

őshonos badacsonyi szőlőfajta is.

14-17 óráig a szakmai partnereket várják, a délután

folyamán (17 és 20:30 óra között) minden borszerető

vendég részt vehet az exkluzív kóstoláson.

A rendezvény látogatásához előzetes regisztráció

szükséges: www.kostolo.badacsony.com.

Regisztrálni március 23-tól lehet.

Kapcsolat: 
Elbert Orsolya PR asszisztens,

+36-20/ 297-0847
orsolya.elbert@chromestudio.com

A polgárőrök badacsonytomaji egyesülete feb-
ruár 25-én megtartotta éves közgyűlését a Tatay
Iskolában, amelyen többek között elfogadták a
tavalyi- és az idei évre szóló, nagyon komoly taka-
rékossági intézkedéseket tartalmazó költségveté-
süket.

A vezetőség beszámolójában többek között elhang-

zott, hogy Mórocz István elnök, (a VMPSZ alelnöke)

nem értett egyet a VMPSZ elnökségében kialakult veze-

tési stílussal, ezért nem jelöltette magát. A Tapolcai-ré-

gió új felelőse Rácz Sándor, az Ábrahámhegyi Polgárőr

Egyesület elnöke.

A PEB szolgálati statisztikája a tavalyi évre vonatko-

zóan: a szolgálatok száma 207; a vezényelt szolgálati

órák száma 4468, ebből a rendőrséggel közösen 1448; az

egyénileg teljesített órák száma 1323, mindösszesen

5791 szolgálati órát teljesítettek az önkéntesek. A min-

denszentek, halottak napja alkalmából 9 fő 3-3 órai,

összesen 27 órai munkával vett részt a temetők és kör-

nyezetük takarításában, 22 fő 7 alkalommal, összesen 73

óra szolgálatot teljesített.

Az egyesület taglétszáma Orbán György elhunytával

októberben 43 főre csökkent, viszont belépett az egye-

sületbe Horváth József, Radulyné Halász Ibolya, dr.

Weller-Jakus Tamás. A jelenlegi tagok közül 24-28 fő

nem, vagy csak erős korlátozással, gyakoribb szolgálat

ellátást mindössze 22-18-an vállalnak. A tagsági viszony

jellege, a szolgálat vállalás gyakoriságának vizsgálata,

rendezése folyamatban van. Az egyesület költségveté-

se kapcsán megállapította a beszámoló, hogy komoly

gondot okoz a szolgálati gépkocsi megvásárlására devi-

zában felvett hitel törlesztő részleteinek kifizetése.

Mindeközben harmadára csökkent az országos polgá-

rőr szervezettől kapott támogatás, ezért Badacsonyto-

maj Önkormányzatához fordultak átmeneti segítségért,

melyet meg is kaptak, de végül nem vettek igénybe.

Támogatóinak Badacsonytomaj város polgárőrei ez-

úton is megköszönik a munkájuk megkönnyítéséhez

nyújtott bárminemű segítséget. Az egyesület működésé-

hez továbbra is kérik mindazok támogatását, akik segí-

teni tudják és akarják a SZJA 1%-nak felajánlásával, vagy

adományokkal a polgárőrség tevékenységét.             Ky

Dr. Magó Ágnes és Simonné Visi Erzsébet képviselők

az Önkormányzat, Meilinger Anita és Korbély László a

helyi Fidesz, míg az iskola nevében Csizmarik Béláné

igazgató, Dér Eszter és Kun Roland tanulók helyezték a

kopjafa tövébe a tisztelet virágait.

Az ünnepségsorozat folytatásaként a közönség átkí-

sérte nemzeti lobogónkat a városháza Rózsakő termé-

be, ahol az elismerések átadására került sor.

E teremben ez az első március 15-i ünnepség – mond-

ta a köszöntőjében Krisztin N. László polgármester –

évtizedes hagyomány Badacsonytomajon, hogy több

helyszínen emlékezünk a szabadságharc hőseire, de

ilyenkor köszöntjük a mindennapok hőseit is, olyan

tisztelt személyeket, akik az átlagnál többet tettek tele-

pülésünkért. Ha igazán emberek vagyunk, akkor jó ér-

zés valakit ünnepelni, jó érzés valakire felnézni, valaki-

re büszkének lenni. Gyakran keressük a múlban példa-

képeinket, holott a tisztességes emberek, a mi hőseink

itt élnek köztünk, csak körül kell néznünk. Manapság

sajnos nem ők vannak reflektorfényben, ezért is fontos,

hogy az egyes településeknek legyenek saját elismeré-

sei, s legyenek alkalmak, amikor megállunk és közösen

rápillantunk azokra az emberekre, akik példaképeink

lehetnek. Krisztin N. László polgármester végül felidéz-

te a kitüntetésre várókkal kapcsolatos személyes élmé-

nyeit, majd a laudációk meghallgatása után – a Képvi-

selő-testület döntésének megfelelően – átadta Bujtorné

Kapcsos Juditnak a „Badacsonytomaj Egészségügyé-

ért”, Németh Kálmánnak pedig a „Badacsonytomaj

Testnevelési és Sportélet Fejlesztéséért” adományozott

kitüntető címet.            Ky

A kitüntetettek életútja:

Bujtorné Kapcsos Judit
Születése óta Badacsonytomajon él családjával, köny-

velőként dolgozik Kékkúton. Már gyermekkorában szí-

vesen részt vett a közösségi munkában, középiskolás-

ként pedig időseket segített kollégista társaival. Élete

során számos civil szervezetben tevékenykedett, több

évig volt az iskolai SZM elnöke, s jelenleg is a NABE

aktív tagja. A szívéhez mégis a Vöröskereszt áll a legkö-

zelebb, a helyi szervezetbe Sulyokné Etus néni hívó

szavára lépett be, melynek 2000-től ellátja titkári teen-

dőit. Nagyon sokat tanult ettől a szervezettől: embersé-

get, szeretetet, tenni akarást, önzetlen segítőkészséget.

A tagokkal együtt folyamatosan szervezik városunkban

a véradást, a véradó ünnepségeket, szűrővizsgálatokat,

előadásokat. 2006-ban a Magyar Vöröskereszt Véradás-

szervezésért „Ezüst” fokozat kitüntetésében részesült.

Fontos feladatnak tartja a szociálisan hátrányos helyze-

tű családok megsegítését, ezért területi szervezetünkkel

összedolgozva élelmiszercsomagokat juttatnak el a rá-

szoruló családoknak. Természeti katasztrófák esetén

adománygyűjtéseket szerveznek. Számtalanszor tapasz-

talhatta, hogy a jó utáni vágy, segítőkészség, az önzetlen

tenni akarás még a mai nehéz gazdasági helyzetben is

erős az emberekben, s ez ad erőt további munkájához.

Németh Kálmán
A Vas megyei Horvátnádalján született 1925-ben. A

polgári iskola elvégzése után 1942-ben Szengotthárdon

kezdett dolgozni a MÁV-nál. Élete során a labdarúgás és

a horgászat területén végzett sporttevékenységet. A II.

világháború után lelkes sportemberek megszervezték a

„Vasi bajnokságot”, melyet 1947-ben sikerült Horvát-

nádalja labdarúgó csapatának megnyerni. Ezután Szom-

bathelyre igazolt egy NB. II-es csapathoz, majd a MÁV

révén átkerült Tapolcára a TIAC-hoz, egy 1951-es sérü-

lés után pedig Badacsonytomajra. Településünk akkori

sportvezetői: Szántai Imre bácsi és társai megkeresték

és felkérésüknek eleget téve 10 éven át aktívan futballo-

zott. Sohasem szakadt el a sporttól, később a vezetőség-

ben tevékenykedett, majd a felügyelő bizottság elnöke-

ként vállalt feladatokat.

A badacsonytomaji Sport Horgász Egyesülethez kap-

csolódó tevékenysége során 1967-től a vezetőség tagja-

ként dolgozott. 1984-től pedig 20 éven át intézte az egye-

sület könyvelését, gazdasági ügyeit, emellett elkészítet-

te az alapszabályzatát. 20 éven keresztül képviselte tag-

ként a helyi horgászok érdekeit a megyei szövetségben.

Kalmár László Badacsonytomajról írt könyvében a hor-

gászatról szóló fejezetben ő írta meg az egyesület 50

éves történetét. Ezt a tevékenységet az egyesület elis-

merő oklevéllel köszönte meg.

Meghívó

Metszési- és technológiai bemutatót tartanak „Tavasz

a szőlőben, felkészülés a szőlő nyári táplálására” cím-

mel március 30-án 10 órai kezdettel, a PE AC badacso-

nyi Szőlészeti és Borászati Kutató-intézetében

(Badacsony, Római út 181.)

Kiállítás

Szeretettel várja Önöket kiállításával

Burgi Schrott festőművész 
Köveskálon, a Henyei út 32-ben.

A kiállítás március 31-én 16 órakor nyílik

és május 2-ig tekinthető meg.
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Badacsonytomaj Város 
Kulturális Intézménye

Magyar Költészet
Napja

Költészet napi felolvasó estet tartunk a könyv-
tárban április 13-án pénteken 19:00 órától.

Mai rohanó életünkben sokszor megfeledkezünk az

igazán értékes, szép dolgokról. Megfeledkezünk a ver-

sekről, melyek olykor szívünkig hatolnak, és képesek

mosolyt varázsolni az ember arcára, és könnyet csal-

ni a szemébe.

Hozza el kedvenc versét, és olvassa fel a városi

könyvtárban, jutalma a lelkes közönség elismerése!

Programajánló

Március 27.
Vegyes áru vásár, Egry József Művelődési ház

Március 30.
Kávéházi est, Művelődési ház. Földi István esperes-

plébános előadása Van-e értelme a szenvedésnek?

címmel. Az előadást követően játékos zenei vetélke-

dőre várjuk az érdeklődőket. Az est folyamán fellép-

nek iskolánk tehetséges zenész növendékei.

Április 8. 22 óra
Húsvéti Retró Locsoló Bál – Postás Józsi és zeneka-

ra, Művelődési ház

Április 11.
Világesemények árnyékában: hadifogolymentő

diplomácia, Dr. Pusztay János vendége Egey Emese

egyetemi docens, Polgármesteri Hivatal Rózsakő terem

(BVKI és Collegium Fenno-Ugricum közös szervezés)

Április 13. 
Magyar Költészet Napja Felolvasóest, Könyvtár

Április 20. 
Hajózási évadnyitó, Badacsony-Fonyód (szervező

Fonyód Város Önkormányzata)

Április 22. 
Horgász baráti találkozó, B.tomaj – strand (BVKI

és Horgászegyesület közös szervezés)

Április 28. 
Múzeumok megnyitása, Badacsony

Május 1. 
Sportmajális – Városi Kupa – gyermek majális,

B.tomaj - Sportpálya

A változtatás jogát fenntartjuk!

Állandó programok:

• Egry József Művelődési ház
H-Sz 19-21 óra Táncpróba - Ezüst Kükapu
K-Cs 18-21 óra Darts klub

• Városháza
Kéthetente kedd 17-19 óra Foltvarró klub 
Csütörtök 14-17 óra Nyugdíjas klub
Péntek 10-12 óra Manó klub

• Könyvtár
Csütörtök 14-17 óra Olvasó Kör

Nőnapi rendezvényen vehettek részt az érdeklő-
dők március 9-én, az Egry József Művelődési
Házban, amelyet a hagyományos zenés-irodalmi
kávéházi estek keretében Badacsonytomaj Város
Önkormányzat Kulturális Intézménye szervezett.

A valóban kávéháznak berendezett, zsúfolásig meg-

telt teremben Fodor József igazgató köszöntötte a meg-

jelenteket. A Himfy Irodalmi Kör műsorában számos

költő és író vallomása hangzott el lányokról, asszonyok-

ról, anyákról, megöregedett, magukra maradt, idős

édesanyákról. A Balázs Bélától és Márai Sándortól idé-

zett részletek a jobb férfi-nő kapcsolatot is igyekeztek

segíteni.

„Mi dóga van egy asszonnak?” címmel, egy igazi szé-

kely mesével, dramatizált változatban, népviseletbe

öltözve adták elő az ízes történetet székely nyelvjárás-

ban Lesz Ferenc és Ali Éva. A mesélő szerepében Tóth

Mariann a helyi Kolping szervezet vezetőjének,

Békássy Péternének ajánlotta a vidám jelenetet. Az iro-

dalmi műsor végén a hölgyek - Ali Éva, Farkas Éva,

Szántainé Ruzsa Mariann, Tóth Mariann, Vizkelety Dóra

- jutalma a nagy taps mellett Vastag Gábor egy-egy szép

kerámiája volt.

Jó hangulatban folytatódott az est, amikor a zenei

vetélkedőre került sor. Németh Barnabás badacsonyör-

si lakos szervezésében, Fodor József igazgató vezetésé-

vel, kezdetét vette egy zenei vetélkedő sorozat, amelyet

ezután havonta megrendezünk különböző kategóriák-

ban. A műsor szerkesztésekor nem elsősorban a lehető

legtöbb zeneszám felismertetése, hanem a ritkán, vagy

sohasem hallott dallamok felidézése, közkincsé tétele

volt a cél. A jó zenének, - akár csak a bornak - közösség-

teremtő, közösség összetartó, lélekemelő ereje is van,

amit érdemes kihasználni. 

A vetélkedő-sorozat első rendezvénye az „oldies,

pop-rock és jazz-rock” műfajban próbált egy kis ízelítőt

nyújtani az 50-es és 90-es évek közötti időszakból. A

kávéházi asztalokon a civil szervezetek hölgy tagjai által

sütött finomságok, a tea, s a borászoktól kapott jó nedű

mellett egy-egy asztaltársaság, a későbbiekben egy-egy

csapat, megtalálta a versenyzéshez szükséges űrlapo-

kat is. A könnyűzene különböző műfajaiból felcsendülő

dallamok szinte mindenkinek ismerősek voltak, ennek

ellenére mégis komoly fejtörést okozott egy-egy szám

vagy szerző pontos megnevezése. Természetesen a tét

sem volt akármilyen, hisz az első csapat egy wellness

hétvégét tölthet a Hotel Bonvinoban Nagy Miklós

révén, emellé megkapták azt a kézzel festett értékes

kerámiát, amelyet Vastag Gábor ajánlott fel. A Németh

Barnabás által vezetett zsűri értékelte a kitöltött lapokat

és a játékban részt vevők nagy örömére minden aján-

dékcsomag, bor, pezsgő gazdára talált. A zenei vetélke-

dőt egy nagyobb társasággal érkező zalaegerszegi pár

nyerte meg. Fodor József igazgató az est folyamán nem

mindennapi segítőre talált a talpraesett, mindössze 8

éves Nagy Ágnes személyében.

A tetőpont, a műsor zárásaként, egy igazi kávéházi

hangulatot idéző és teremtő élőzene bemutató volt, a

Salamon Ferenc - Fodor József duó előadásában.

Deák Ferencné

Éljen minden bájos szép nő!

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Nagyhét 
szertartásrendje

• 2012. húsvét •
NAGYCSÜTÖRTÖK

18.00 Ünnepi Szentmise és Virrasztás

NAGYPÉNTEK
15.00 Keresztút

18.00 Nagypénteki Liturgia

NAGYSZOMBAT
20.00 Feltámadási Liturgia

22.00 Feltámadási Körmenet

HÚSVÉTVASÁRNAP
8.00 Ételmegáldás

10.00 Ünnepi Szentmise

HÚSVÉTHÉTFŐ
10.00 Ünnepi Szentmise

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok!
István atya

Köszönjük Altner Ritának, a város civil szervezetei-

nek, a Csanádi Pincészetnek, az Ezüst Kükapu Tánc-

együttesnek, a Himfy Irodalmi Körnek, a Hotel Bon-

vinonak - Nagy Miklósnak, az Istvándy Pincészetnek -

Istvándi Gergőnek, a PEAC Szőlészeti és Borászati Kuta-

tóintézetnek, a Polgárőrségnek, a Rendőrségnek, Sötét

Ildikónak, Vastag Gábornak, Weller Andrásnak, hogy

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intéz-

ménye rendezvényeit az elmúlt hónapban segítették, és

hozzájárultak azok sikeres lebonyolításához. 

Fodor József igazgató

Köszönetnyilvánítás

Megújuló Tájház

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Közkívánatra újra Badacsonytomajon járt a bu-
dapesti Rendó Cirkusz.

A cirkusz a családi szórakozás egyik népszerű formá-

ja, zsonglőrök, bohócok, bűvészek, lépnek porondra.

Céljuk, hogy a közönséget a hétköznapokból a csodák

szférájába emelje. Ezt tette március 8-án 17 órakor a

budapesti Rendo Cirkusz társulata is, akik 1 órás inter-

aktív műsort adtak a szép számú érdeklődőnek az Egry

József Művelődési Házban. Az est folyamán felléptek

bűvészek, zsonglőrök, egykerekű biciklisek, hulahopp

karikások. Az előadásba, bizonyos produkciókba be-

vonták a gyerekeket, szülőket is. Mint mindig, a bohóc

most is összetéveszthetetlen egyéniség volt. Nevetsé-

ges ruhájával, festett arcával nagy sikert aratott mind a

felnőttek, mind a gyerekek körében.     Deák Ferencné

Cirkusz 
közkívánatra

Megkezdte a Tájház nádtetejének felújítását a
Képviselő-testület által pályázat útján tavaly
kiválasztott vállalkozó


