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– Már egy Képviselő és a polgármesteri hivatal ab-
lakait is széttörték az elszabadult indulatok az el-
múlt napokban, a közhangulat döbbenetesnek tű-
nik, de hogyan értékeli az elmúlt időszak esemé-
nyeit Krisztin N. László polgármester?

– Magam is értetlenül állok az események előtt.
A településünk politikai – és közéletére 1994-óta
(képviselővé választásom ideje) látok rá. Az eltelt
időszakban voltak nehézségek, hatalmas viták,
gyakran alaptalan vádaskodások, de tettlegességig
sosem fajultak a dolgok. 

Zöldág járás

Sok kedves dallal készülődtek a Húsvétra a Pipitér
Óvodába járó gyermekek április 5-én, de emellett raj-
zoltak és tojást is festettek régi technikával. A gyönyö-
rű időben pedig a táncos-ruhába öltözött Németh
Renáta és Rajzó Ildikó segítségével megismerkedhet-
tek a zöldág járás hagyományával.

Ünnepélyes állománygyűlésen nevezték ki az új,
egységes katasztrófavédelmi szervezet parancsno-
kait április 1-én Veszprémben, megerősítve tiszt-
ségében Molnár Péter László tűzoltó századost, a
badacsonytomaji egység vezetőjét.

Az új vezetők a Veszprém Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság igazgatójától, Németh Tamás
tűzoltó ezredestől vették át kinevezésüket. Az új
katasztrófavédelmi törvény január elsejei hatály-
balépése igen jelentős változásokat hozott minden
ide tartozó területen, ennek egyik példája volt a
Badacsonytomaji Önkormányzati Tűzoltóság álla-
mosítása. Az új, egységes rendszert három hónap
alatt alakították ki, - tudtuk meg Németh Tamás
tűzoltó ezredesnek, a Veszprém Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság igazgatójának beszédéből -
így az országos, területi, helyi szerveknél egyaránt
létrejöttek a tűzoltósági, polgár védelmi, iparbiz-
tonsági szakterületek felügyelőségei. Új a maga-
sabb szintű káresemények irányítását segítő és
végrehajtó Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat,
valamint a megyei katasztrófavédelmi mobil labor
is. Megyénkben a három katasztrófavédelmi kiren-
deltség (Ajka, - ide tartozik Tomaj is - Pápa, Veszp-
rém) alá hat hivatásos (Ajka, Badacsonytomaj,
Balatonfűzfő, Pápa, Pétfürdő, Veszprém) és négy
önkormányzati tűzoltó-parancsnokság (Balatonfü-
red, Sümeg, Tapolca, Zirc) és két katasztrófavé-
delmi őrs (Nagyvázsony, Tüskevár) tartozik. Ky

Egységes védelem

József Attila születésnapja, április 11. a "Magyar
Költészet Napja", melyet 1964 óta ünnepelünk
meg minden évben. 
A költő életműve ma is szerves része a magyar

kultúrának, verseinek többsége semmit nem vesz-
tett modernségéből, erejéből.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális

Intézménye az olvasás, az irodalom megszerette-
tésének szándékával az elmúlt évekhez hasonlóan,
idén is felolvasóestet szervezett a vers ünnepe al-
kalmából. Az eseményre április 13-án este került
sor a Városháza Rózsakő termében. A vendégek
kedves versük felolvasásával emlékeztek a költő-
re. József Attila versei mellett többek között el-
hangzott több Márai Sándor vers is, de hallhat-
tunk Ady Endrétől, Kányádi Sándortól és Babits
Mihálytól is egy-egy szép verset.  
A költészetet kedvelők felolvasóként és hallgató-

ként is részesei lehettek egy tartalmas, szép esté-
nek. Deák Ferencné

Felolvasó est

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Tapolcai Gá-
bornak, hogy az U11-es szivacskézilabda csapat
összes tagját elvitte Veszprémbe az Éles Kézilab-
da Iskola toborzójára, ahol bemutathatták tudá-
sukat, csapatmunkájukat és elhivatottságukat, sze-
retetüket a kézilabda iránt. 
Nagyon nagy sikerrel és élményekkel gazdagod-

va tértek haza. Külön köszönet Tóth Zolinak a
hazaszállításért. Hajrá Tatay, hajrá lányok. 
Köszönjük Gábor! A szülők nevében: 
Kissné Takács Krisztina, Talabér -Nagy Szilvia

Köszönjük Gábor!

xFolytatás a 3. oldalon

Legutóbbi jelentkezésünk óta az örsi strand ügyé-
ben több lépés történt. Elsőként említeném, hogy
2012 februárjában az Egyesület ügyvédje elkészí-
tette az Örsiek strandolásának végleges megoldá-
sára vonatkozó szerződés-tervezetet. 

Ennek értelmében évszaktól, tulajdonostól füg-
getlenül biztosítva lenne a strand állandó látogatha-
tósága. A település összes többi strandjával egyfor-
mán a városnak kellene üzemeltetnie a fürdőhelyet. 

2012. március 8-án olyan Képviselő-testületi
döntés született, mely szerint egy fórum kereté-
ben állítsuk össze tárgyalási stratégiánkat, néhány
személlyel kibővítve jelöljük ki a hó végi tárgyalá-
son részt vevő delegációt. A fórumot április 6-án
megtartottuk, melyre dr. Gáli Mihály ügyvéd Úr, a
Képviselő-testület, Jegyző Úr és Németh Barnabás
voltak hivatalosak. Barnabás összeállított segítsé-
günkre egy levelet, amiben a tárgyaló partnernek
felvázoltuk az eddigi történéseket, a jelen helyze-
tet, illetve a megoldási javaslatainkat. Másnap
tárgyaltunk Budapesten, az ír pénzügyi befektetői
csoportot képviselő Gáborjáni-Szabó Gábor Úrral,
aki az örsi kemping/strand terület tulajdonosait
képviseli 50%-os tulajdonrészben. 

A tárgyalásra friss tulajdoni lapokkal, az érvé-
nyes telekkialakítást tartalmazó térképmásolatok-
kal érkeztünk. Nyugodt szívvel mondhatom felké-
szültebbek voltunk, mint a tárgyalópartner... Aki
természetesen együttműködésre tett ígéretet, mi-
közben hangsúlyozta, hogy ő semmiben nem dönt-
het, a tulajdonosokhoz az ügyvédeken keresztül
tud minden információt eljuttatni. Elmondta to-
vábbá, hogy minden folyamat megakadt az SCD
nyári távozásakor. Ôk nincsenek tisztában azzal,
hogy a telekalakítások hogyan állnak és milyen
szerződések vannak az Önkormányzattal. Fejlesz-

tési elképzelés a strand területére nincsen, csak
attól az Ábrahámhegy felé eső területre... ,de azt
nem tudta, hogy kié is a strandunk... Csak annyit,
hogy a területre való bejárásunknak nincsen aka-
dálya... Úgy váltunk el a tárgyalás után, hogy
Gáborjáni Úr eljuttatja a szerződés-tervezetet, il-
letve az idei szezonra szóló bérleti szerződést az
ügyvédeknek, azzal, hogy javasolja azok aláírását.
Az április 12-i Képviselő-testületi ülésig választ
adnak, az Önkormányzat pedig napokon belül egy
levélben tájékoztatja a partnereket az eddig meg-
kötött szerződésekről.

Az ülésig sajnos nem kaptunk választ tőlük...
Ráadásul olyan hírek jelentek meg a médiában,
ami alapján egyértelművé vált a Céginformációs
bejegyzéseken olvasott tény: az SCD balatoni kem-
pingjeire létrehozott cégeit felszámolják... A 6
hektáros, badacsonyi kemping projektre létreho-
zott Badacsony Wine Estate Kft. március 14-el
felszámolás alá került, vagyis a badacsonyi kem-
ping területét elárverezik. Ez a folyamat az örsin
(még!) nem indult meg. A Képviselő-testület ápri-
lis 12-i ülésén ezen okokból kifolyólag hosszas tár-
gyalás után meghoztuk a legszükségesebb döntése-
ket. Határozatba foglaltuk, hogy a települést ért
károk (elmaradt fejlesztések, kieső IFA, ingatla-
nok leértékelődése, stb.) miatt a felszámolóbiztos
felé hitelezői igény bejelentéssel kívánunk élni, és
kérjük káraink megtérítését. Ugyancsak hasonló
megfogalmazásban, még nem a felszámoló felé,
de bejelentettük az örsi területre szóló kártérítési
igényünket is! Ezen eszközökkel kívánjuk a tár-
gyaló feleket megszólítani, és véget vetni az idő-
húzásra játszó ingatlanspekulációnak! A szezonra
a birtokvédelem miatt a fürdőzés biztosítottnak
látszik.          Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

Újabb fordulat strandügyben Megfélemlítés?
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Jelentős jogszabályi változások 
a közlekedés körében!

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 
tisztelettel várja a település lakosságát április

24-én (kedden) 18 órára
az Egry József Művelődési Házba, 

ahol lakossági fórum keretében a Tapolcai
Rendőrkapitányság munkatársa ismerteti a közle-
kedést érintő jogszabályi változásokat, illetve bűn-
megelőzési tanácsokkal kíván a lakosság segítsé-
gére lenni, megelőzve az áldozattá válást, illetve

fokozva a lakosság biztonságérzetét.
Krisztin N. László polgármester

A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda Óvodavezetői álláshelyének betöltésére

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi
Otthonos Óvoda vezetői álláshelyének határozatlan
időtartamra szóló közalkalmazotti jogviszony kere-
tében történő betöltésére pályázatot ír ki 2012.
augusztus 01. napjától kezdődő 5 év időtartamra
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

elképzelésekkel együtt
- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anya-

gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul. 

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

A pályázók részére felvilágosítást Badacsonyto-
maj Város Önkormányzat Jegyzője ad személye-
sen, vagy a 87/571-270 telefonszámon. 

A pályázatok elbírálása az előzetes vélemény-
nyilvánítási eljárást követően, a pályázók meghall-
gatása után, a fenntartó önkormányzatok képvise-
lő-testületeinek együttes ülésén történik 2012. júli-
us 20-ig.  

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

Badacsonytomaj, 2012. január 9.
Krisztin N. László

polgármester

K Ö Z É R D E K Ű
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u.14.)
H: 8.00-12.00-ig, 12.30-15.30 óráig; Sz: 8.00-12.00-ig,
12.30-15.30-ig; P: 8.00-12.00-ig (K., Cs. zárt nap).
Telefon: 87/571-270, fax: 87/471-289
Fogadóórák:
(előzetes bejelentkezés a 87/571-270-es számon)
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.
Badacsonytomaj VN Kft. 87/571-048, Fax: 87/571-057
e-mail: uzemeltetes@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu
Fogadó óra: H, Sz, P. 8.00-14.00 
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87-571-115, +36-30-852-9717
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu  
Web: www.badacsonyiprogramok.hu
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartása programfüggő. 
Városi Könyvtár: H, Sze, P 10.00-18.00, Szo: 9.00-
13.00, ebédszünet: 12.30-13.00, 87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény - Tájház
Nyitva: 04. 28-09. 15-ig; Sze.-Cs. 14.00-18.00, 
P-Szo.-v. 10.00-14.00 (H.-K. zárva)
Egry József Emlékmúzeum
Nyitva: 04. 28-06. 30-ig 10.00-18.00-ig,
(H-K zárva); 07. 01.-08. 20-ig10.00-18.00-ig, (H. zárva); 
08. 21-09. 15-ig 10.00-18.00 óráig, (H-K zárva).
Orvosi rendelők (B.tomaj, Kert u. 32.)
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: 87/471-123 
Rendel: H, Sz., Cs., P.: 8.00-12.00-ig; K.: 14.00-16.00-ig.
Sürgős esetben hétköznap 8.00-16.00-ig hívható: +36-
30/9019-869. Hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-
ig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.: 87/411-070
Fogszakorvos: dr. Szörtsey Zoltán
Bejelentkezés, időpont egyeztetés: 87/471-689. Rendel:
H., Sz.: 12-18 óráig; K, Cs, P: 8-13-ig. Hétvégi ügyelet:
Veszprém szakrendelő (Halle u.5/D.)
Gyermekorvosi rendelés-tanácsadás: 
dr. Sellyei Ferenc
tel.: 87/471-282. Rendel: H., Sz., P: 8-12-ig, K., Cs.: 13-
16-ig, központi ügyelet Tapolca Kórház 87/411-655
Védőnői szolgálat: (Badacsonytomaj, Kert u. 18.)
Védőnő: Hajdu Veronika, 87/471-698; +36-30/553-
0069. Várandós és nővédelmi tanácsadás: Cs. 8-12-ig
Csecsemő, kisgyermek és ifjúsági tanácsadás: Cs 10-12-ig
Óvoda-egészségügyi fogadóóra: Cs 10-12-ig
Iskola-eg.ügyi fogadóóra: minden hó első szer. 10-12-ig
A tanácsadások és fogadóórák a Védőnői Tanácsadó-
ban zajlanak. Elérhetőség: hajduveronika@gmail.com
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családgondozó: Jámbor Szilvia, (06-30/378-1567)
Családsegítő fogadóóra: Sze. 11.30-12.00-ig
Gyermekjóléti fogadóóra: Sze. 11.30-12.00-ig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) 87/471-012 
H-Sz-P: 7.30-11.10-ig,12.50-17.00-ig
K-Cs: 7.30-12.00-ig,12.30-17.00-ig
Szo: 8-10 óráig, (ügyelet Tapolcán)
Hatósági állatorvos: (Tapolca, Batsányi u. 44.)
dr. Vecsera Ervin 87/321-772, +36-30/9736-419
H-P-ig 6.30-19.00, Szo. 8.00-10.00-ig
Tűzoltóság: Fő utca 58., 87/471-539
Rendőrség: (Tapolca) 87/412-322
Pintér György körzeti megbízott: +36-30/5710-944
Polgárőrség: Arany György +36-30/2717-552
Kábeltelevízió hibabejelentés: 
ElektroV szervíz: 87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14.
Tel/fax: 87/531-013, 87/431-046
Nyitva: H-P: 9.00-15.00, Szo-V: zárva
Május 2 - június 30.  H-P: 9.00-17.00, Szo-V: 9.00-15.00

Badacsonytomaj Város lapja. 
Honlap: www.badacsonytomaj.hu
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Badacsonytomaj Város Önkormányzata pályáza-
tot hirdet a tulajdonát képező 0257 hrsz-ú ingat-
lan értékesítése céljából.

A terület Badacsonyörs településrészen, Hegy-
alja út 24. illetve a 0257 hrsz. alatt található, kül-
területi ingatlan, nagysága 4313 m2. Víz és villa-
mos hálózattal ellátott. A pályázatot 2012. május
hó 30. nap 14.00 óráig lehet a Polgármesteri Hi-
vatal Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osz-
tályán leadni (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. te-
lefon: 87/571-274.) A részletes pályázati kiírás
megtekinthető az említett címen, valamint a
www.badacsonytomaj.hu honlapon.

Eladó ingatlan

Badacsonytomaj Város Képviselő testület 2012.
április 12-i döntése alapján május 5-én hivatalosan
megnyit a badacsonytomaji Helyi Termelői Piac.

A piac minden héten szombati napokon lesz
nyitva 7.00 és 13.00 óra között. Várjuk mindazon
őstermelőket, kistermelőket, magánszemélyeket -
a településen állandó lakhellyel rendelkeznek,
vagy a település 40 km-es körzetében laknak -,
akik termékeiket értékesíteni szeretnék piacun-
kon. Az értékesítéshez az alábbi feltételeknek kell
megfelelni: mezőgazdasági őstermelői igazolvány-
nyal rendelkező személy, valamint a nyilvántartott
kistermelő a piacon kizárólag a külön jogszabály
szerint meghatározott termékeket értékesíthet, az
abban meghatározott feltételek szerint.

Értékesíthető termékek:
a) a saját gazdaságában előállított növényi erede-

tű alaptermékeket (zöldség, gyümölcs, virág);
b) a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági ter-

mékből származó, nem hőkezelt, savanyított termé-
ket és egyéb feldolgozott növényi eredetű terméket;

c) mézet (lépes mézet),
d) saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó

tejet, tejterméket, tojást;
e) vadon betakarított, összegyűjtött terméket;
f) termesztett gombát;
g) iparművészeti, képzőművészeti terméket.
Az értékesítés az üzemeltető által elhelyezett

asztalokon történik, melyek használati díja a kö-
vetkező: helyhasználati díj: napidíj: 300 Ft/fm/nap 

Havi helyhasználati díj 2.000 Ft/fm/hó 
Amennyiben igénybe kívánja venni a piac nyúj-

totta lehetőségeket (értékesítés), vagy kérdése len-
ne az alábbi elérhetőségeken megteheti:
Badacsonytomaj VN Kft. Badacsonytomaj, Fő u. 14.

Tel: 87/571-048, Fax: 571-057 
e-mail: penzugy@bvu.hu

Helyi Termelői Piac

Tájékoztató a 2012. évi építményadó befizetéséről
Badacsonytomaj Város önkormányzatának képvi-

selő-testülete a 2011. december 8-án tartott ülésén
döntött a 2012. évtől érvényes adómértékről. A dön-
tés szerint az építményadónál a képviselő-testület
az épület helyiségei között – azok funkciójára való
figyelemmel – különböző mértékben állapította
meg 2012. január 1. napjától az építményadó mérté-
két. A fentiek miatt az adóhatóságnak – mivel a
legtöbb esetben az adómérték változott – az összes
építményadóra vonatkozó bevallást újra kellett szá-
molnia. Az adómérték változása miatt minden adóa-
lany április hónapban új határozot kap, melyben
már az új adómérték alapján számolt adó összege
szerepel. Az építményadót késedelmi pótlék mente-
sen a határozat jogerőre emelkedésétől számított
15 napon belül lehet megfizetni. Az építményadó és
más adófajta befizetésével kapcsolatos határidők
nem változtak. Az építményadó, gépjárműadó és az
iparűzési adó második felét 2012. szeptember 15.
napjáig lehet pótlékmentesen megfizetni. Az ide-
genforgalmi adót a tárgyhónapot követő hónap 15.
napjáig lehet pótlékmentesen teljesíteni. 

Tisztelettel kérjük a befizetési határidő pontos
betartását, illetve az adózást érintő adatokba, kö-
rülményekbe esetlegesen beállott változások időbe-
ni bejelentését! Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Építményadó
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A Badacsonyörs településrészen lévő, használa-
ton kívüli buszmegálló bontására lehet jelentkez-
ni, amennyiben a bontást a kinyert anyag fejében
elvégzi a pályázó. A részletekről a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási és Építéshatósági
Osztályán érdeklődhetnek (telefon: 87/571274).

Buszmegálló bontás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 23/
2004/07.14-ei rendeletében foglaltak alapján Ba-
dacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézmény igazgatója pályázatot hirdet az Egry
József Művelődési Ház – 8258 Badacsonytomaj,
Római út 69. szám alatt működő büféjének állan-
dó üzemeltetési jogára.

A bérleti jog vonatkozik a kiszolgáló helyiségre,
amelynek felszereltsége egy kétfázisú mosogató,
illetve kézmosó, a szükséges mellékhelyiségekkel,
előtérrel, külső terasz, illetve teraszátjáró.

Igény szerint lehetőséget biztosítunk biliárdasz-
tal, asztalitenisz, asztali foci üzemeltetésére, illetve
az intézménytől való bérlésére is.

Az üzemeltetés alapfeltétele a szükséges enge-
délyek megléte, illetve beszerzése, valamint a fen-
ti önkormányzat rendeletének 36.§ C. pontjának

maradéktalan betartása, továbbá az intézmény
alaprendeltetésből adódó feladatainak egyeztetés
alapján való biztosítása, az éves tervekben rögzí-
tett rendezvényeken való együttműködés.  

Az üzemeltetési szerződés 1 évre szól, illetve 1
év opciós lehetőség biztosítható.

A pályázni kívánó vállalkozók elképzeléseiket,
üzemeltetési elgondolásaikat, részletes üzleti ter-
vüket lezárt borítékban, 2012. május 15-én reggel
8.00-ig jutassák el az intézmény igazgatójának.

A borítékra írják rá: „Egry József Művelődési
Ház – Büfé üzemeltetés.” 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az intéz-
mény igazgatójánál személyesen a városházán, il-
letve az alábbi telefonszámokon lehet: 06-87-571-
115, 06-30-9021704 

Fodor József igazgató

Pályázati felhívás

Március 31-én tartották soros ülésüket a Kisörs-
hegyi vízvezeték hálózat tulajdonosai. Napirendi
pontként tárgyalták a 2011. évi működésről szóló
beszámolót, a 2012. évi vízdíj mértékének a meg-
állapítását, Tóth András tulajdonostárs kérelmét,
illetve az egyéb ügyek között a vízvezeték rend-
szer térítésmentes átadását, valamint a nem fize-
tőkkel szembeni szankciók alkalmazását.

A közgyűlés előtt tájékoztatás hangzott el a vízi
közművek jogi környezetének változásáról. Dr.
Weller-Jakus Tamás jegyző tájékoztatta a jelenlévő-
ket, hogy az Országgyűlés 2011. évi CCIX. számú
törvénye szabályozza a közművek témáját. Ki-
mondja, hogy viziközmű csak állami vagy önkor-
mányzati tulajdonban lehet. A törvény bizonyos ré-
szei 2012. január 1-én léptek hatályba, a nagy mér-
földkövet jelentő részek 2012. július 1-én lépnek
érvénybe. Több magánkézben lévő ivóvízhálózat
van a településen, melyek jövőbeni sorsát is szabá-
lyozza a törvény. A törvény végrehajtási részei még
nem jelentek meg. A közműveket lehet értékesíte-
ni vagy térítésmentesen átadni az állam, illetve az
önkormányzat részére. Ahol olyan szolgáltató van,
melyben az állam a többségi tulajdonos, ott a szol-
gáltatásra kötelezett közszolgáltató köteles átvenni
a közműveket. A területünkön a DRV a közszolgál-
tató, mivel a cégben többségi állami tulajdon van,
így mindenképpen köteles lesz átvenni azon vízi
közműveket, amelyek a törvényi előírásoknak meg-
felelnek. Megjegyzi, hogy a DRV. igazgató-helyette-
se erről nyilatkozott is, miszerint a tör-vény előírá-
sai szerint fognak eljárni, és átveszik a rendszere-
ket, illetve az ehhez szükséges mindenféle szakmai
segítséget megadnak az érintettek részére.

A 2011. évi költségek az ivóvíz hálózaton az
alábbiak szerint alakultak: a 2011. évi bevétel a la-
kossági befizetésekből 2.794.779 Ft. A kiadási ol-
dal vízdíjakra 2.549.779 Ft, az EON részére
143.897 Ft, Pápai József vállalkozó csőtörés elhá-
rítási munkájára 84.000 Ft. Ez mindösszesen
2.777.676 Ft. A számlaegyenleg 2012. március 21-
én 17.103 Ft volt. A tulajdonosi közösségnek jelen-
leg kiegyenlítetlen számlája a DRV illetve az EON
felé mindösszesen 584.232 Ft. A 2011. évi beszá-
molót a tulajdonosi gyűlés egyhangúlag elfogadta.

A 2012. évi vízdíj mértékét változatlanul 800
Ft/m3 árban állapította meg a gyűlés, mivel a
Szolgáltatónál jelentős mértékű drágulás illetve
más rendkívüli körülmény nem volt. Badacsonyörs
Kisörshegyi vízvezeték rendszer tulajdonosi közös-
ségének jelenlévő tagjai egyhangúlag döntöttek ar-
ról, hogy a szolgáltatásra kötelezett DRV Zrt. ré-
szére a tulajdonukat képező ivóvíz hálózati rend-
szert térítésmentesen átadják a vízi közműről szó-
ló 2011. évi CCIX. törvény 8.§ (1) bekezdése alap-
ján. A szolgalmi jog bejegyzések előkészítésével, a
fennmaradási engedély megszerzésének bonyolítá-
sával a Polgármesteri Hivatalt bízzák meg. A fenn-
maradási engedélyhez szükséges 6.000 Ft/ingatlan
hozzájárulás befizetését vállalják. Tóth András
társtulajdonos kérelmét 4 tartózkodással elutasítot-
ta a tulajdonosi közösség, illetve egyhangúlag dön-
töttek arról, hogy a Ptk. 143.§ (3) bekezdése alap-
ján a meg nem jelent tulajdonostársak nyilatkoza-
tának pótlását az elhangzott napirendi pontok vo-
natkozásában az illetékes bíróságtól kérik, míg a
nem fizetőkkel szemben az illetékes bírósághoz fi-
zetési meghagyás útján érvényesítik a közösség kö-
veteléseit. A gyűlés jegyzőkönyvét az érdeklődő ol-
vasók a www.badacsonytomaj.hu oldalon részletesen
is elolvashatják. Dr. Weller-Jakus Tamás

Vízvezeték 
tulajdonosi közgyűlés

Megfélemlítés?
Olyan előfordult, hogy éjjeli órákban letiltott

számról zaklattak, minősíthetetlen hangon szidal-
maztak a telefonban, hogy a régi polgármesteri
hivatal ablakából leverték a virágokat, de ehhez
hasonló eseményekre nem került sor. Amikor az
okokat keresem, természetesen kénytelen vagyok
megemlíteni azt a folyamatot, amely az előző vá-
lasztásokat megelőző kampánnyal vette kezdetét, s
gyakorlatilag a mai napig tart. A 2010. január else-
jével induló, az előző képviselő-testületek munká-
ját, s személyemet rágalmazó, lejárató, az itt élő
emberek képességeit, tenni akarását, tisztességét
„a messziről jött ember azt mond, amit akar” fele-
lőtlenségével becsmérlő, gyakran szégyenteljes
hangvételű megnyilatkozások, írások oda vezettek,
hogy a településünk kettészakadt, morálisan szét-
esett, a közösségi kohézió teljesen megszűnt.
Csoportok, klikkek, „fórumok” alakultak, s ebben
a visszamutogató időszakban egyre inkább háttér-
be szorult a település érdeke. Pár évvel ezelőtt
Badacsonytomajt a régióban, az országban, a mé-
diában mintatelepülésként emlegették, sorra tudó-
sítottak az eredményeinkről, várossá nyilvánítot-
tak bennünket, sok település akart velünk testvér-
kapcsolatot felvenni. Szeretettel és tisztelettel fo-
gadták a badacsonytomajiakat szerte az országban.
Ha voltak gondjaink, problémáink (márpedig vol-
tak, sőt hibákat is követtünk el), azokat nem kürtöl-
tük világgá, próbáltuk magunk megoldani, s ebben
sokan a nagypolitikából is szívesen segítettek ben-
nünket. Mára az előbb említett folyamat eredmé-
nyeként csupa negatív hírek jelennek meg rólunk,
a térségben fejüket csóválják ez emberek, korábbi
patrónusaink, segítőink elfordultak tőlünk (hisz ki
szeret olyan helyen segíteni, ahol másnap esetleg
feljelentik), akik ide látogatnak értetlenkedve kér-
dezik: mi történt? Mi van itt nálatok? S, ha nem is
válaszolok, a levegőből, a pletykákból, a testületi
ülések hangulatából, a helyi lapból látni, érezni a
választ: Gyűlölet! 

Olyan betegség fertőzte meg Badacsonytomajt,
mint a lepra, melynek hosszú a lappangási ideje, s
kétes a gyógyulás esélye! Hónapokig, évekig észre
se vettük a halálos kórt, sőt egyeseket az első idő-
szakban még örömmel töltött el, felpörgetett a ví-
rus, mint valamiféle kábítószer. Mára sokan leg-
alább felismerték magát a betegséget! Láthatóvá
vált, hogy a szérum, melyet „gondos” kezek, mér-
tani pontossággal adagoltak nem javulást hoztak,
hanem a korábbi időszakhoz képest visszaesést fi-
zikailag és lelkileg is. Sajnos a gyógyulás vélemé-
nyem szerint hosszadalmasabb lesz, mint azt sze-
retnénk! Az orvosság erre a tisztelet, a megbocsá-
tás, az együttműködés, a közös akarat, a település
érdekeinek mindenek fölé való helyezése, s az
iránta érzett alázat! Több, mint másfél évnyi
„együtt-munkálkodás” után sajnos kijelenthető,
hogy a képviselő-testület sem tud egységet alkotni,
az előbbiek szerint tevékenykedni. Egyes képvise-
lők egyetlen feladatuknak a múlt vizsgálatát, a

feljelentéseket, a korábbi időszakban létrehozott
értékek, programok leépítését tekintik, s a jövőről
minimális az elgondolás, a használható ötlet, javas-
lat. Mindezekre nem magyarázat a nehéz költség-
vetési helyzet, hisz a másik oldalon komoly bevé-
teli lehetőségeket szalasztottunk el (pl. Bahart
részvények). 

Nem jó úton járunk ez nyilvánvaló, bizonyítja
ezt a nemrégiben történt demostráció, s sajnos a
kérdésben megfogalmazott ablakbetörési sorozat
is. Kezdetben én is a bálból hazatérő, önmagukról
megfeledkező ember(ek) cselekedetére gondoltam,
de a polgármesteri hivatal ablakainak bedobása
sajnálatos módon politikai felhangot is vélelmez.
„Négyekre” és hármakra szakadt a képviselő-tes-
tület (bár utóbbiak soha nem nevezték így magu-
kat), s valóban én is úgy érzem az „aki utál Téged
azt a világ összes logikájával sem tudod meggyőzni
az igazadról” szemlélet uralkodik, s fájó, de gyak-
ran ennek mentén születnek a döntések is.
Tizennyolc év tapasztalata után mondom: a képvi-
selői munka nem jelent hatalmat, hanem sok le-
mondással, a település iránti alázattal járó feladat.
Én ezt az alázatot négy képviselőtársamon néha
nem látom. Sőt, gyakran mintha a négy fő együt-
tes szavazása, hatalomgyakorlást jelezne. Mondom
ezt abból kiindulva, hogy egyes témákban felénk
érkező jelzéseket, felszólalásokat, az érintettek vé-
leményét figyelmen kívül hagyva születettek dön-
tések (pl. Közösségi ház bezárása, VN Kft. átköl-
töztetése, iskolaügy, stb.). Kezdeményeztem a már-
ciusi képviselő-testületi ülésen, hogy ennek a tele-
pülésünk számára nyilvánvalóan káros helyzetnek
a feloldására oszlassa fel a képviselő-testület ön-
magát. Erre a törvény alapján van lehetőség!
Jöjjenek újak, más arcok, más gondolkodás, más
szemlélet, olyanok, akik akarnak és képesek
együttműködni egymással egy magasztos cél:
Badacsonytomaj érdekében. A feloszlatást négyen
nem akarták, nem is szavazták meg. 

Úgy érzem történelmi időket élünk. Országunk-
ban szinte minden átalakul, most dőlnek el sors-
kérdések: melyik településen maradhat meg az ál-
lampolgárok közérzetét javító polgármesteri hiva-
tal, iskola, mely települések kapnak mikrorégiós
szerepet, s melyek nem. Éppen ezek azok a kér-
dések, amelyekért évekkel ezelőtt a várossá válást
kezdeményeztük, most érne be az akkori mun-
kánk. Mi azonban acsarkodunk, sorozatos negatív
megnyilvánulásokkal lejáratjuk önmagunkat, a te-
lepülésünkön és a környéken az iskolánkat, szétzi-
láljuk az egyetlen komolyabb foglalkoztatónkat a
Városüzemeltető Nonprofit Kft-t, veszélybe so-
dorva ezzel sok helyi ember munkahelyét, a cég
régiós szerepvállalásának kiterjedését! A diagnózis
megszületett, az orvosság meggyőződésem szerint
már a kezünkben van, csak az a kérdés akarunk-e
meggyógyulni, s ha igen akarunk-e valamennyien
tenni mindezért? 

Ky

xFolytatás az 1. oldalról
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Tisztelt Lakosság, Tisztelt Ügyfeleink!
Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete az 10/2012. (III. 23.) számú rendeletében módosította a fi-

zető parkolókban fizetendő díjakat az alábbiak szerint:

Óradíj Napidíj Pótdíj 15 napon belül Pótdíj 15 napon túl

A díjosztály 270 Ft 1.300 Ft 4.050 Ft 11.070 Ft

B díjosztály 660 Ft - 9.900 Ft 27.060 Ft

Továbbra is lehetőség van a Badacsonytomaj VN Kft. irodájában - a Városháza második emeletén -
bérlet megvásárlására.

A bérletek díjai 2012. évben az alábbiak:

Heti bérlet Havi bérlet Idény bérlet

Helyi lakos - - 3.500 Ft

B.tomajon munkahellyel rendelkezők - 3.500 Ft 11.000 Ft

Helyi közület - 11.000 Ft 33.000 Ft

Nem helyi lakos, közület 4.000 Ft 12.000 Ft 36.000 Ft

A fenti árak az ÁFA-t tartalmazzák.
A díjköteles idő a továbbiakban a rendelet szerint minden nap április 01-től július 10-ig és augusztus

21-tól október 15-ig, 8-20 óra között tart. A főszezonban (július 11-től augusztus 20-ig) a Halászkert, az
ABC és a Móló parkolóban 8-22 óra között tart a díjköteles idő.

Ügyfeleinknek lehetőségük van a parkoló díjat mobiltelefonnal megváltani. Ennek lehetőségéről bő-
vebben a www.fizessenmobillal.hu oldalon tájékozódhatnak.

Az Ad-hoc mobiltelefonos parkolás menete Badacsonyban:
1. A parkolás megkezdésekor küldje el SMS-ben a rendszámát (nagybetűvel, kötőjel nélkül, pl.:

ABC123) saját mobilszolgáltatójának megfelelően a 810-8258-as telefonszámra. (pl.: T-mobilos ügyfél:
06/30/810-8258.)

2. Miután elküldte az üzenetet, a parkolási rendszer regisztrálja a rendszámot és kezdeményezi a par-
kolás elindítását. Az üzenet elküldését követő pár percen belül SMS-ben visszaigazolják a kérést.
Mindig várja meg a parkolás elindításának sikerességét igazoló SMS üzenetet!

3. A parkolás végén küldje el SMS-ben a STOP szót ugyanarra a telefonszámra, melyen a parkolást
kezdeményezte.

4. A parkolás lezárásáról SMS érkezik telefonjára.
Kérjük, ha a parkolással kapcsolatosan bármiféle kérdése, észrevétele van, jelezze a Badacsonytomaj

VN Kft. felé személyesen, telefonon, e-mailben (parkolas@bvu.hu), vagy látogasson el a www.bvu.hu
honlapunkra. Badacsonytomaj VN Kft.

Új parkolási rend

Tájékoztatjuk az ingatlantulajdonosokat, hogy
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-
testületének döntése alapján a szemétszállítási
díj számlázását és az ehhez tartozó ügyintézést
(hulladékgyűjtő emblémás zsák árusítása, cso-
portos beszedési megbízás, egyéb ügyek) 2012.
április 1-től Remondis KFT végzi. Cím: 8300
Tapolca, Halápi u 33. Telefon: 87/321-567 E-mail:
lakossag.tapolca@remondis.hu
Ügyfélfogadás: 

H: 8.00-12.00; Sze.: 13.00-18.00, P: 8.00-12.00
A 2012. I. negyedévi (január, február, március)
számlával kapcsolatos ügyek intézését továbbra is
Badacsonytomaj VN KFT látja el.

Jelenleg is vannak új 120 l-es hulladékgyűjtő
edényeink, melyeket 3.900 Ft + ÁFA kedvezmé-
nyes áron lehet megvásárolni, a készlet erejéig,
előre egyeztetett időpontban. Címünk: 8258
Badacsonytomaj, Fő u 14. Telefon: 87/571-048 E-
mail: kommunalishulladék@bvu.hu
Ügyfélfogadás: H, Sze.: 8.00-15.00, P.: 8.00-14.00                             

Badacsonytomaj VN Kft.

Változások a
hulladékszállításban

Badacsonytomaj Város Képviselő testületének
döntése alapján a 2012. évtől a Badacsonytomaj
VN Kft. végzi a sportpályák (Sport utcai, és az
edzőpálya) üzemeltetését. 

Az előző években sajnálatos módon nagyon lerom-
lott a pályák állapota, melyben nem csak a megfe-
lelő fenntartás hiánya, hanem egyéb külső körül-
mények is szerepet játszottak (rongálás, szemetelés).

Lehetőségeinkhez mérten szeretnénk a közpon-
ti-, és edzőpályákat újra megfelelő állapotba hoz-
ni, és újra használatba adni a lakosság részére.
Ennek érdekében új rendtartást vezetünk be a
központi pálya használatához.

Központi pálya nyitva tartása: - az aszfaltos pá-
lya folyamatosan nyitva lesz 0-24-ig; - a füves pá-
lyát csak előzetes egyeztetés, igény után lehet
használni.

Elérhetőség: Badacsonytomaj VN KFT, Bada-
csonytomaj, Fő u. 14. E-mail: uzemeltetes@bvu.hu
Tel.: 87/571-048

Az aszfaltos pálya folyamatos használatához
azonban szükségünk lesz az azt használók együtt-
működésére is. Abban az esetben, ha bármilyen
szándékos rongálás, károkozás történik, nem tud-
juk biztosítani a további nyitva tartást.

Kérem a lakosságot, hogy a fentiek betartásá-
val segítsék munkánkat.

Rakics Anna Badacsonytomaj VN Kft. 

Sportpályák

Felhívás!
Várjuk azon vállalkozók, kiállítók, kézművesek je-

lentkezését, akik Badacsonytomaj Város kulturális
és turisztikai rendezvényein – június 2-i Városnap,
június 10-i Örsi Szent Antal napi búcsú, november
4-i Szent Imre napi búcsú – részt kívánnak venni.
Érdeklődni és jelentkezni lehet Badacsonytomaj
Város Önkormányzat Kulturális Intézménye elérhe-
tőségein:

Telefon: 06-87-571-115; 06-87-571-270;
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu

Értesítem a lakosságot, hogy tüdőszűrő vizsgála-
tot tartunk Badacsonytomajon az Általános Isko-
lánál.

Május 2-án 08.30-12.00 óráig, 12.30-17.00 óráig
Május 3-án 08.30-12.00 óráig, 12.30-17.00 óráig.

Megjelenés a 20 év feletti lakosság számára
ajánlott. Lakcímigazoló igazolványát, egészségbiz-
tosítási kártyáját hozza magával!

Veszprém Megyei Tüdőgondozó Intézet 
mb. főigazgatója

Tüdőszűrés

Badacsonytomaj Város Képviselő testülete meg-
hozta a 11/2012.(III.23.) számú Önkormányzati
rendeletét, mely a strandfürdőkről, azok haszná-
latáról rendelkezik.

A rendeletben az alábbi - a lakosságra, és az
üdülő ingatlannal rendelkező tulajdonosokra vo-
natkozó – módosítások kerültek be:
- Új formában jelenik meg az állandó lakosok

részére a fényképes igazolvány a strandok és
parkolók használatához.

- Új belépődíjak, és strandkártya került beveze-
tésre január 1-el.

- A településen üdülő ingatlannal rendelkezők
részére is lehetőség nyílik strandkártya kiváltá-
sára.
A 11/2012.(III.23.) Önkormányzati rendelet alap-

ján a bruttó strandi belépő árak (Forintban) a kö-
vetkezők szerint alakulnak a 2012-ben:

Belépjegy fajtája Felnőtt Gyermek
Napijegy 700 450
Belépőjegy 600 300
Délutáni jegy(16 órától) 400 200
Családi napijegy 1300
Diák(18 éves korig),
nyugdíjas napijegy 450

Diák(18 éves korig),
nyugdíjas belépőjegy 300

Hetijegy 2600 1700
Csoportos (15 fő felett) 490 310
Idényjegy 20.000 10.000
Badacsony kártyával 490 310
Állandó lakos strandkártya 1.500 750
Állandó lakos strand + 
parkoló kártya 3500
Belépő – Üdülős kártyával 450

A táblázatban feltüntettük az állandó lakosok
által megvásárolható igazolvány (regisztrációs kár-
tya) kedvezményes belépést biztosít a város
strandjaira. A rendelet alapján minden állandó la-
kosnak igazolványt (regisztrációs kártyát) lehet ki-

váltania, csak annak meglétével vagy belépőjegy
megvásárlásával tud a városi strandokra belépni.

Az igazolványt, mely egy vonalkóddal ellátott,
fényképes kártya a Badacsonytomaj VN KFT. iro-
dájában ( Badacsonytomaj, Fő u. 14.) lehet csak
igényelni, és kiváltani. Az igazolvány kiváltásához
szükséges 1 db igazolványkép ( jó a tavalyi évben
kiadott igazolvány fényképe), lakcímigazoló kár-
tya, valamint a kiváltás feltétele, hogy az igénylő
2012. január 01.vel már a településen állandó lak-
hellyel rendelkezzen. A felnőtt igazolvány 1500 Ft,
míg a gyermek igazolvány (14 éves korig) 750 Ft,
mely az egész 2012.évi szezonban érvényes. 

A 4 éves kor alatti gyermekeknek csak regiszt-
rációs kártyát kell kérni, nekik a kártya kiváltása
díjtalan, valamint mentesül a regisztrációs díj fize-
tése alól a badacsonytomaji állandó lakosok 14 év
alatti harmadik, és minden további gyermeke.

A felnőtt igazolvány nemcsak a strandokra biz-
tosít belépést, hanem a város fizető parkolóiban
is lehetőséget ad az kedvezményes parkolásra, ab-
ban az esetben, ha az igazolvány kiváltásakor ké-
rik a kártya elején lévő regisztrációs adatok kitöl-
tését, melynek tartalmaznia kell a gépkocsi rend-
számát. A kombinált kártya díja 3 500 Ft.

Az igazolványok fényképpel ellátottak, így azo-
kat más személyre átruházni nem lehet.

Az idei évtől az üdülő ingatlan tulajdonosok is
válthatnak ki strand kártyát. A kártya kiváltásá-
nak díja 200 Ft, melynek bemutatásával 1 db ked-
vezményes belépő váltható a pénztárakban. A
kártya kiváltásának feltétele, hogy az adott évben
ne legyen építményadó tartozása. Üdülő ingatla-
nonként csak 1 db kártya váltható ki.

A strand kártyát és kombinált kártyát április 16-
tól lehet megváltani ügyfélfogadási időben, mely a
következő: hétfő-szerda-péntek: 8.00-14.00

A rendelet szerint az igazolvány kiváltására
nem jogosult, akinek adótartozása van.

Badacsonytomaj VN Kft.

Tájékoztató a strandokról



52012. ápriliswww.badacsonytomaj.hu

A másodszor megrendezett, s reményeink szerint
hagyománnyá váló kistérségi népmesemondó- ver-
seny házigazdája idén tavasszal is a Tatay Sándor
KFÁI volt. 

A mintegy hat intézmény (Badacsonytomaj, Le-
sencetomaj, Monostorapáti, Nemesgulács, Révfü-
löp, Zalahaláp)  tanulóiból álló, tizennégy verseny-
ző között szép sikereket értek el jól felkészült di-
ákjaink. A jelentős létszámú érdeklődő örömére
sok-sok tréfás mese hangzott el, melyekkel a kis-

sé izguló mesemondók hatalmas sikert arattak.
Közhellyel szólva, de őszintén: a zsűrinek nehéz
dolga volt. Varga Béláné, a kistérség oktatási refe-
rense, Szántainé Ruzsa Mariann településünk
könyvtárvezetője, és Kuti Gáspár a keszthelyi
Nevelési Tanácsadó gyógypedagógusa hosszasan
tanácskozott, végül két kategóriában (alsós, felsős)
értékelte a gyerekek teljesítményét.

Iskolánk képviseletében, alsó tagozatos kategó-
riában Kolompár Ferenc 3. osztályos tanuló 3. he-
lyet szerzett, a felső tagozatos kategóriában pedig
Molnár Dominika 5. osztályos tanulónk a zsűri kü-
löndíját érdemelte ki.

Egy héttel a népmesemondók sikere után Bada-
csonytomaj hozta el a pálmát az Országos Szépíró
verseny megyei fordulójáról, Veszprémből. Soós
Fatima 5. osztályos diákunk megyei 1. helyezést
ért el, így továbbjutott az országos megmérette-
tésre, melyre május 21-én Szentendrén kerül sor.

A helyezett diákok felkészítését jómagam végez-
tem, sikerükhöz szívből gratulálok, becsületes fel-
készülésüket, helytállásukat ezúton is köszönöm!

Bolfné Tóth Melinda
gyógypedagógiai tanár

Sajátos nevelési igényű tanulóink sikerei

A művészetoktatási intézmények legfontosabb
versenye, az oktatásirányítás által kiírt országos
tanulmányi verseny.

Az idei évben a több száz képzőművészeti iskola
országos döntőjébe a jeligés pályamunkák alapján
az Oktatási Hivatal által megbízott neves szakem-
berekből álló zsűri 60 tanuló munkáját válogatta
be. Ebből 20 pályamunka a Szín-Vonal Művészeti
Iskola tanulóinak munkája.

A badacsonytomaji feladat-ellátási helyről dön-
tőbe jutott; Béres Elizabeth Kitti, Gerstenkorn
Kelemen, Tar Kíra, Monostorapátiból; Balázs
Eszter, Kiss Enikő, Domonkos Bernadett, Kovács
Borbála, Lesencetomajról; Mészáros Anna,
Enyingi Lilla, Kardos Eszter, Tapolcáról;
Oszerman Sára, Horváth Laura, Szabó Vanessza,
Nagy Evelin, Révfülöpről; Viszt Vivien Vanessza,

Dencs Márton, Csitos Bianka, Péringer Martina,
Zalahalápról; Albert Dóra, Horváth Diána.

A kétnapos döntőre 2012. április 27-28-án kerül
sor Győrben a Kovács Margit ÁMK-ban. A tanulók
szombatonként készülnek tanáraikkal: Baranyai
Zoltánnéval, Szabó Zsuzsannával, Szőllős Enikő
Kittivel, Gurobi Bernadettel, Holczbauerné Ne-
mes Etelkával a neves megmérettetésre.

A döntő első és második napján is 5-5 órás fel-
adatot oldanak meg a versenyzők a zsűri tagjai
előtt. Nemezelnek, szőnek, varrnak, játékokat, bá-
bokat, lakástextileket, öltözékeket, ékszereket ter-
veznek, készítenek.

Az intézmény a verseny mellett a gyerekek szá-
mára hangulatos városnéző programot is szervez.

Baranyai Zoltánné igazgató

Szín-Vonal Hírek

Fogolymentés a pokolból – egy méltatlanul elfele-
dett diplomata életútja címmel Badacsonytomaj
Város Önkormányzat Kulturális Intézménye és a
Collegium Fenno-Ugricum közös szervezésében
Egey Emese egyetemi docens tartott előadást a
Városháza Rózsakő termében április 11-én.

Az előadás során a szép számú vendég megtud-
hatta, hogy Jungerth-Arnóthy Mihály 1883-ban szü-
letett Bácsordason. Jogi egyetemet végzett 1907-
ben, majd a császári és királyi közös pénzügymi-
nisztériumba került. 1923 és 1933 között a balti ál-
lamokban és Finnországban vezette a magyar kö-
vetségeket. 1933-ban ankarai, 1934-től 1939-ig
moszkvai, majd 1944 tavaszáig szófiai követ. 1944.
április 6-tól a külügyminiszter állandó helyettese.

Az előadásból kiderült, hogy a diplomata hazánk
első, a balti államokba, Finnországba, majd a

Szovjetunióba akkreditált követe. Személyes érde-
me, hogy az első világháborúban orosz-szovjet ha-
difogságba került magyarok, elsősorban katona-
tisztek, az ő tárgyalásai nyomán mintegy 80 ezer
magyar hadifogoly hazatérhetett a Szovjetunióból.
Utolsó állomáshelyéről, Szófiából 1944 tavaszán
hazatérve, az egyre erősebb német befolyás ellen-
súlyozására külügyminiszter-helyettesi megbízatást
vállalt a Sztójay-kormányban. A háborúból történő
kiugrás előkészítőjeként a fegyverszüneti kérelem
megfogalmazója. 1945-ben kinevezését hatályon kí-
vül helyezték. Ugyanebben az évben bíróság iga-
zolta feddhetetlen múltját, ám ezzel együtt sem si-
került elkerülnie a meghurcoltatásokat: a kitelepí-
tést, a birtokelkobzást, a mellőzést. 1957-ben hunyt
el Budapesten. Tevékenysége, neve méltatlanul
merült feledésbe. Deák Ferencné

Fogolymentés a pokolból

Húsvéti népszokások
András bácsi és Anna néni egy múzeumban dol-
goznak Veszprémben. Eljöttek hozzánk az iskolá-
ba, hogy bemutassák a húsvéti népszokásokat. 

Megismerhettük a kereplőt, júdásfát. Megnéz-
hettünk néhány festett tojást is. Megtudtuk, hogy
régebben mivel locsolták a lányokat, milyen ünne-
pi ruhákat viseltek, milyen ételeket fogyasztottak
az ünnepen. Nagyon jól éreztük magunkat, min-
denkinek élmény volt az előadás. Köszönjük!

Vigánti Virág 3. osztályos tanuló

A negyedik osztály a hagyományokhoz híven eb-
ben a tanévben is úszásoktatáson vehetett részt.
5 alkalommal látogattunk el a keszthelyi Csik
Ferenc tanuszodába. Oktatónk Schneider Zsolt
tanár úr volt. 

Eredményesnek mondhatjuk ezt a kis tanfolya-
mot, hiszen mindenki sikerélményekkel gazdago-
dott. Az úszás sok mindenre megtanított minket.
Megerősített bennünket, legyőztük félelmeinket és
megtanultuk szeretni a vizet. 

Köszönjük! Békássy Pál 4. osztály 

Úszásoktatás

József Attila a huszadik századi magyar költő, a
magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.
1964 óta születésnapján, április 11-én ünnepeljük
a magyar költészet napját.

Ebből az alkalomból, ezen a napon szinte min-
denhol lehetett hallani verset. Badacsonytomaj
Város Önkormányzat Kulturális Intézménye is
szervezett a magyar vers ünnepére egy kis prog-
ramot. A Himfy Irodalmi Kör kis csapata – Tóth
Mariann, Szántainé Ruzsa Mariann, Deák Ferenc-
né és Fodor József – a magyar líra előtt tiszteleg-
ve verseket olvasott fel a város intézményeiben.
Felemelő érzés volt, amikor az óvodások velünk
együtt mondták Zelk Zoltán: Tavaszi dal című ver-
sét, melyből ízelítőként itt is idézünk két sort:
„Egy, kettő, három, négy, kis őzike, hová mégy? -
elég, hogyha tudom én: tavasz elé futok én.”

Természetesen a felnőtteket és a gyerekeket nem
azonos műsorral kerestük meg, de a cél ugyanaz
volt. Virág helyett egy csokor verssel ünnepet vará-
zsolni néhány percre a hétköznapi munkába.

József Attila, Keresztúry Dezső, Kányádi Sándor,
Radnóti Miklós, Tóth Árpád versei belopták a ta-
vaszt a szívekbe, Várnai Zseni Csodák csodája című
költeménye pedig útmutatást is adott az élethez.

Aki szereti a verseket, annak azért volt ünnep
ez a nap, aki pedig eddig nem élt velük talán ked-
vet kapott hozzájuk. „A költészet maga az élet, ol-
vassuk, szeressük az év minden egyes napján,
mert azalatt, míg verset olvasunk, hallgatunk, egy
pillanatra minden más megáll...”     Deák Ferencné

Magyar Költészet Napja

Március 22-én ünnepeltük a Víz világnapját. Eb-
ből az alkalomból az iskola 3. és 4. osztályos tanu-
lói Kékkútra kirándulhattak az ásványvíz üzembe.
Itt megnézhettük a víz palackozását, a palackfú-
vástól a címkézésig, ami nagyon érdekes volt.
Majd ügyességi játékok vártak ránk. 

Finom ebédet és csokoládét kaptunk, sok ás-
ványvízzel együtt. Délután még csomaggal is ked-
veskedtek minden látogatónak, aminek nagyon
örültünk. A víz a legfontosabb az életünkben. Ez a
nap jó volt és jól szórakoztunk.

Köszönjük szépen, hogy részt vehettünk ezen a
rendezvényen.

Kovács Krisztina 3.osztályos tanuló

Kirándulás Kékkútra

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

Fotó: Deák



A Balaton lápos mocsaras környéke évszázadokon
át isten háta mögötti helynek számított, amelyet
csapadékos időben – különösen fogatolt járművel
– megközelíteni sem igen lehetett.

A rómaiak által épített csodálatos utaknak a kö-
zépkorban már legfeljebb csak a nyomvonalaik
voltak meg, amelyeken akkor lehetett közlekedni,
ha az időjárás engedte.

Ebben az időben a Balaton északi partján
egyetlen úttalan út kanyargott, amely Berhidánál
ágazott ki a Buda-itáliai útból. Ezt az utat 1344-
ben „via magua Vasarusuth dicta” azaz „vásáros
útnak nevezett nagyút” néven említi oklevél éppen
Tomajnál, ahol az út ketté is ágazhatott. Az 1534
évi rovásadó-összeírásban ugyanis az út melletti
községek sorrendje – Rendes, Ábrahám, Szőlős-
örs, Ládtomaj (Alsótomaj) Felsőtomaj, Köbölkút,
Tapolca – az út északi ága mellett szól egy úttör-
téneti tanulmány pedig, amely az utat Lábdin ke-
resztülvezeti Tördemicre, a nyugati ág mellett ta-
núskodik.

A fentiekből arra következtethetünk, hogy a
Vásárosok útja Tomajnál szétágazott és úgy ölelte
körül a Badacsony hegyét. Az útnak Lábdinál is
volt egy leágazása, amely Szigliget érintésével
Edericsre vezetett, ahol újból rácsatlakozott a
Berhida-itáliai útra.

Itt érdemes megemlíteni, hogy Szigliget és Lád
(Badacsony) között a Balaton északra nyúló öblé-
nek a vize hullámzott, ennek emlékét őrzi az 1256-
ban Kisapáti és Gyulakeszi között említett
„Fereduzyg” azaz „Feredőszeg” nevű határrész is.
Szigliget és Balatonederics között még a 18. és 19.
század fordulóján is csak igen száraz időben volt
járható a berek. Budant francia utazó írja 1818-
ban: „Megnyugtattak, hogy Szigliget és Balaton-
ederics között a mocsár még járható. A faluban
azonban megtudtam, hogy már három napja lehe-
tetlen rajta a közlekedés. Egy paraszt sem vállal-
kozott rá, hogy átvigyen.”

Ebből is látszik, hogy a régi földutak használha-
tóságát az időjárási viszonyok és az út talajának a
milyensége határozta meg. Egyébként az edericsi-
hez hasonló kép tárulhatott az utazók elé Örs és
Tomaj között is, ahol századokon keresztül kiter-
jedt mocsárvilág terült el, amelyet a Vásárosok
útja szelt át a mostani örsi út elődjeként. Ha koc-
kázatos volt is az utazás, azért mindig közlekedtek
ezeken az úttalan utakon. A kereskedők, a zarán-
dokok, a katonák, az adószedők stb. nem is létez-
hettek volna nélküle. (És persze az útonállók sem.)

Ezeknek az ókorban kialakult természetes utak-
nak a nyomvonalát követik a mai útjaink is, ame-
lyek együtt fejlődtek a közlekedési eszközökkel, s
így váltak műutakká…

A Balaton-part lakói állandóan közlekedtek a ta-
von is, de leletek hiányában semmi bizonyosat nem
tudunk arról, hogy mikor kezdődött a Balatonon a
hajózás. A tizenkilencedik században még használt
un. bödönhajók azonban ősi módon, egyetlen fa-
törzsből kivájva, illetve kiégetve készültek, nyilván-
való tehát, hogy ezeket már az őskorban is hasz-
nálták. Nem tudunk semmit a rómaiak hajózásáról
sem, mégis feltehető, hogy ez a civilizált nép már
hajózott a Lacus Pelsonak nevezett tavon, mert a
déli parton feltárt római villák maradványaiból
megállapították, hogy falaik a Badacsony oldalain
található kőfolyások anyagából épültek.

A balatoni révátkelő helyekről már a középkori
oklevelek is szólnak: a tihanyi apátság 1055-ben
kiadott alapító levele a foki révet említi. A szom-
szédos Révfülöpnek pedig a neve is arra utal,
hogy ott átkelőhely volt a középkorban, amikor a
falu a ma Ré helynek nevezett részén feküdt, ott,
ahol az avasi templomot találjuk. A Ré hely elne-
vezés arra utal, hogy innét Ládtomajra (Bada-
csonytomajra) rév közlekedett. A tizennyolcadik
században Szigliget és Fonyód között is járt komp.

Kevésbé ismert, hogy Badacsonynak is volt
Fonyóddal összeköttetése kompjárat révén. Ezzel
kapcsolatban írja Antalffy Gyula: A Reformkor
Balatonja c. könyvében: Fonyódot a világtól telje-
sen elzárja a Nagyberek, csak észak felé van rév-
közlekedése Badacsonyba vitorlásbárkával. (Vala-
mennyi hajó alkalomszerűen közlekedett.)

Télen a befagyott tó jegén rendszeresnek
mondható közlekedés folyt a két part között.
Kemény hidegben, amikor a jégpáncél vastagsága
az 50 centimétert is elérte, a kővel megrakott ko-
csik látványa sem volt ritkaság a Balatonon.

Visszatérve a bödönhajókhoz, elmondhatjuk:
ahogy a földi utakon a lovas kocsikkal, úgy a ta-
von ezekkel az ormótlan járgányokkal bonyolítot-
ták le a személy- és áruforgalmat Zala és Somogy
között évszázadokon keresztül, jóllehet, ezeken a
hajókon csak két ember számára volt hely.
Kimondottan teherszállításra az un. kötött hajó
szolgált. Deszkákkal összekapcsolt két hajótest
volt ez, az árut a deszkákra rakták, az evezősök
pedig a két csónak orrában dolgoztak. Ezek a jár-
művek még a huszadik század elején is használat-
ban voltak…

Azt hiszem, a tanítványok szíve megdobbant,
amikor ennyire határozott, bátorító szavakat hal-
lottak Jézustól. Milyen csodálatos lenne, ha Jézus
hozzánk is szólhatna így! Hogy valamennyire mél-
tóak lehessünk rá, próbáljuk megérteni, hogy mit
jelent. Jézus éppen elmondta ismert hasonlatát a
szőlőtőről és a szőlővesszőkről. Ô az igazi szőlőtő,
az Atya a szőlőműves: a terméketlen szőlővessző-
ket levágja, mindazokat pedig, amelyek gyümöl-
csöt hoznak, megmetszi, hogy még többet teremje-
nek. Miután ezt elmagyarázta, kijelentette: „Ti
már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hir-
dettem nektek.”

„Már tiszták vagytok…” Miféle tisztaságról van
itt szó? Arról az állapotról, amely a lélek számára
nélkülözhetetlen, hogy Isten elé álljon; az olyan
akadályok (mint például a bűn) hiányáról, amelyek
meggátolják, hogy kapcsolatba lépjünk a „szent-
tel”, hogy találkozzunk az istenivel. Ahhoz, hogy
meglegyen bennünk ez a tisztaság, mennyei segít-
ségre van szükségünk. Az ember már az Ószövet-
ségben is tudatában volt annak, hogy csupán saját
erejéből képtelen Istenhez közeledni. Arra volt
szüksége, hogy Isten megtisztítsa a szívét, hogy új
szívet adjon neki. Egy gyönyörű zsoltárban olvas-
hatjuk: „… tiszta szívet teremts bennem, Istenem”.

Jézus szerint van egy eszköz, hogy tiszták le-
gyünk, és ez az Ô tanítása. A tanítványokat a ta-
nítás tisztította meg, hallgatták, és csatlakoztak
hozzá. Hiszen Jézus szava nem olyan, mint az
emberi szó. Benne Krisztus van jelen, ahogy –
ha más módon is – jelen van az Eucharisztiában.
Általa Krisztus hatol belénk. Ha befogadjuk és
valóra váltjuk szavait, Krisztus születik meg és
növekszik a szívünkben. Erről beszél VI. Pál:
„Hogyan válik jelenvalóvá Jézus a lelkekben? Az
ige hirdetése által, amely az isteni gondolatot,
magát az Igét, Isten emberré lett Fiát közvetíti
számunkra. Azt mondhatnánk, hogy az Úr teste-
sül meg bennünk, amikor elfogadjuk, hogy a ta-
nítás a szívünkbe jöjjön és ott éljen.”

Jézus igéjét a hívő szívébe vetett maghoz is
hasonlítják. Ha befogadjuk, belénk hatol, és
magként fejlődik, növekszik, termést hoz és „át-
krisztusít”, azaz hasonlóvá tesz Krisztushoz. Ha
az ige a Lélek által ennyire átalakítja a keresz-
tény embert, akkor valóban rendelkezik azzal a
képességgel és erővel, hogy távol tartsa a rossz-
tól: amíg hagyja, hogy az ige működjék benne,
addig szabad a bűntől, tehát tiszta. Bűnt csak
akkor fog elkövetni, ha megszűnik engedelmes-
kedni az igazságnak.

Hogyan éljünk, hogy mi is kiérdemeljük Jézus
dicséretét? Úgy, hogy váltsuk életre Isten minden
szavát, hogy táplálkozzunk belőle pillanatról pilla-
natra, állandóan újraevangelizálva egész létünket!
S mindezt azért, hogy ilyen módon ugyanazok a
gondolataink és érzéseink legyenek, mint Jézus-
nak. Ô élhessen általunk a világban, hogy így a
társadalomnak, amely gyakran beleragad a rossz-
ba és a bűnbe, megmutassuk azt az isteni tisztasá-
got és átlátszóságot, amelyet az evangélium felkí-
nál. Ezen felül a hónap során, ha csak lehet (ha
mások is osztoznak szándékunkban), igyekezzünk
különösképp azt az igét megvalósítani, amely a
kölcsönös szeretet parancsáról szól! 

János evangélista, aki Jézus most kiválasztott
mondatát idézi, csakugyan összefüggést lát Krisz-
tus igéje és az új parancs között. Szerinte csak a
kölcsönös szeretetben élhetjük úgy az igét, hogy
megnyilvánuljanak hatásai: a megtisztulás, a meg-
szentelődés, a bűntelenség, a bő termés, a közellét
Istenhez. Az elszigetelt egyén képtelen sokáig el-
lenállni a világ csábításainak, a kölcsönös szere-
tetben azonban megtalálja azt az egészséges kör-
nyezetet, amely képes megvédeni hiteles keresz-
tény életét. /CL/

István atya
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Katolikus üzenet: „Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek.” (Jn 15,3)

SZÉPIRODALOM:
Chapman, Gary D.: Télre tavasz; Bernede, Arthur:
Belphegor: a Louvre fantomja; Rejtő Jenő: Egy
bolond száz bajt csinál

ISMERETTERJESZTÔ IRODALOM:
Magyar néprajz; Heitler László: Festő szivárvány-
nyal: beszélgetések Egry Józseffel

A városi könyvtár nyitva tartása: 
kedd: 10.00 – 18.00

szerda: 10.00 – 18.00
péntek: 10.00 – 18.00

szombat: 09.00 – 13.00
Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros

&Könyvtár

Kalmár László: Régi utak földön és vízen

Gyászhír:

Szombathelyi Ernő
(született 1929-ben, elhunyt március 20-án)

––––––––––––––––––––––––––––
Gulyás Pálné sz. Varga Mária Magdolna

(született: 1938-ban, elhunyt március 29-én)
––––––––––––––––––––––––––––

Frantal Ambrus
(született 1955-ben, elhunyt március 8-án)

––––––––––––––––––––––––––––
Szombathelyi László

(született 1952-ben, elhunyt március 1-én)
––––––––––––––––––––––––––––

Várnai Andrea
(született 1961-ben, elhunyt február 28-án)

––––––––––––––––––––––––––––
Csider Györgyné sz. Károly Mária Magdolna
(született 1926-ban, elhunyt február 27-én)

––––––––––––––––––––––––––––
Pintér Károlyné sz. Csala Irén

(született 1928-ban, elhunyt március 2-án)
––––––––––––––––––––––––––––

Kőmíves Lajosné sz. Szántai Ilona
(született 1930-ban, elhunyt február 23-án)

Nyugodjanak békében!

Helyesbítés
Lapunk legutóbbi számában a „’48 ünnepe” cí-

mű cikk Németh Kálmán életútját ismertető ré-
szében sajnálatos elírás történt, ugyanis 1951-ben
megnősült Németh Kálmán, nem pedig megsérült.
Az érintettől elnézést kérünk. 

Kalmár György szerkesztő
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Válasz a márciusi számban megjelent cikk
Badacsonytomaj VN Kft-t érintő témákra.

Először is leszögezném, hogy ha a „4-ek” ma-
gyarázkodó cikkírásra adták a fejüket, elvárható
lett volna, hogy azt hitelesen tegyék, ne pedig
tényszerűtlenül, dolgokat elferdítve.

1. Tény: Kirúgásom váratlan, minden előzményt
nélkülöző, tényszerű állításokat nem tartalmazó,
személyes indíttatású (Simonné Visi Erzsébet) és
politikai szempontokat mérlegelő „4-es” egyezte-
tés eredménye.

2. Elferdítés: Köztem és az új képviselők között
a kötelező üléseken és napirendeken kívül sem
szakmai, sem pénzügyi vita nem volt, hiszen szinte
a cég közelébe sem jöttek az elmúlt másfél év
alatt. Az pedig nevetséges és hazug állítás, hogy
„a vita oly mértékűvé vált, amely már az önkor-
mányzat 2012.évi költségvetésének megalkotását is
veszélybe sodorta”. Nagy viták voltak, de főleg
azért, mert azokat az önkormányzati munkákat,
amelyeket – a józan ész és gazdaságosság érdeké-
ben automatikusan – a VN Kft-nek kellett volna meg-
kapnia, szinte vérre menő küzdelem árán kellett
megszerezni külső kivitelezők elől. Önkormányzati
tulajdonban levő cég esetében ez normális?

Mint minden hozzánk hasonló cégnél, a panaszos
levél, a panaszos telefonhívás napi vendég volt,

amit nevezhetnénk kívánságlistának is. A sürgős
és jogos eseteket megoldottuk, de nem engedhet-
tem meg, hogy egy kívánságműsor főszereplői le-
gyünk, amely az ütemezett munkáinkat szétzilálja.

Tájékoztatom a cikk íróit, hogy az árkok kitisz-
títása nem maradt el, hiszen azt a kettő darab ár-
kot, amelyet a 2011. évi üzleti tervünkben megsza-
vaztak közel 500.000 Ft értékben elvégeztük.
Talán szerencsés lett volna a kritika leírása előtt
meggyőződni a teljesítésről.

A megfeszített munkával megtermelt – és nem
„keletkező” – pénzügyi eredményt pedig törvényes
hatáskörömnél fogva eszközök beszerzésére fordí-
tottam (traktor, utánfutó, rendezvénysátor, ágdará-
ló) azért, hogy a munkahelyeket meg tudjam tarta-
ni, hogy egy dolgozótól se kelljen megválni, és
hogy a cég nyereségtermelő lehetősége megma-
radjon. Ezekkel a fejlesztésekkel egyúttal növeltük
a cég és ezáltal a település vagyonát.

Nagyon sajnálom, hogy a csőd széléről megmen-
tett és 2 év alatt újra felépített és nyereséges cé-
get a 2012-es költségvetés megalkotásával tönkre-
menésre ítélte a négy hozzá nem értő képviselő.
Bizonyára ennek más oka is van.

Talán nem kellene erre a költségvetésre olyan
büszkének lenni, hiszen tudjuk, hogy az öndicséret
büdös. Bolla József

Tisztázzuk!
Olvasói levelek*

A tavaszi első napsugarak megjelenésével évről
évre tapasztalható, hogy megnő a besurranásos
lopások száma. Badacsonytomaj városában és
környékén az elmúlt időszakban jelentősen elsza-
porodtak az ilyen jellegű bűncselekmények. 

A besurranó tolvajok ellen azonban hatékony
megelőző lépéseket tehetünk. Az alábbi bűnmege-
lőzési tanácsok megfogadásával és azok betartásá-
val elkerülhetjük, hogy besurranó tolvajok áldoza-
taivá váljunk:
• bármilyen meleg is van odabenn, csak akkor

szellőztessünk, ha a lakásban tartózkodunk!
• ha elmegyünk otthonról, az ajtókat és az abla-

kokat mindig alaposan zárjuk be ( még ha pár
percre szándékozunk is kilépni)! A bukóra nyit-
va hagyott ablak ugyanúgy nem képez komoly
akadályt, mint a redőny vagy a szúnyogháló!

• az ajtó kulcsait ilyenkor is tartsuk magunknál, hi-
szen a biztosnak hitt rejtekhelyeket a tolvajok gyor-
san megtalálják, főleg, ha előzőleg ki is figyelik!

• ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be
a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észre-
vesszük a hívatlan látogatót! Miközben a szobá-
ban tévézünk, a tolvaj csendben magával viheti
a bejárat közelében található értékeinket.

• az udvaron álló autóban se hagyjunk soha értéket!
• ismeretlen személyt csakis indokolt esetben en-

gedjünk be a lakásunkba! Számunkra előadott
történetét fogadjuk egészséges gyanakvással,
ugyanis gyakran elterelő beszéde segíti elő,
hogy közben a bűntárs szabadon garázdálkod-
jon a lakásban vagy az udvarban!
Elég tehát egy kis odafigyelés ahhoz, hogy meg-

óvjuk magunkat az áldozattá válás bosszúságaitól.
Könnyelműségünkkel ne segítsük hozzá az elköve-
tőket a könnyű zsákmányhoz! Kérjük, fogadják
meg tanácsainkat és hívják fel ismerőseik, baráta-
ik, de főként idős, egyedül élő hozzátartozóik fi-
gyelmét a veszélyekre!

Tapolcai Rendőrkapitányság

A besurranó tolvajok szezonja

25 éves a kézilabda 
Iskolánkban a kézilabda sportág nagy múltra és
eredményekre tekinthet vissza. 

Az új iskola megépülésével a tornaterem és tár-
gyi feltételeinek biztosításával, az udvari kézilabda
pálya, a mindenkori szakemberek lelkes munkája
nagy lehetőséget és lendületet adott ahhoz, hogy –
e sportágat szerető diákjaink bebizonyítsák, hogy
egy kis település versenyzői is képesek a legjob-
bak között lenni. Először még csak helyi tornákat
szerveztünk Krisztin N. László testnevelő kollé-
gámmal a felsős leány és fiú tanulóink számára
„Rózsakő” és „Badacsony” kézilabda kupa elneve-
zéssel, később iskolánk névadójáról „Tatay-kupá-
ra” változtattuk hagyományos tornáinkat. 

Ezek a tornák lehetőséget kínáltak, hogy a ki-
sebb létszámú iskolák is megmutathassák képessé-
geiket, és tudásukat megfelelő környezetben.
Számos iskolával tartottuk így a kapcsolatot és el-
fogadtuk az ő meghívásukat is. Így részt vettünk a
minden évben meghirdetett – Bárdos, Batsányi,
Kazinczy, Révfülöp, Nyirád, Vonyarcvashegy,
Balatonederics, Zánka – tornákon. 

Iskolánk azonban nem hiányozhatott a Tapolca
és Környéke Diákolimpia sokszínű versenyeiről
sem. Tanulóink számos serleget, oklevelet és kü-
löndíjat szereztek, melyeket iskolánk tárolóiban,
falain helyeztünk el. A legnagyobb kihívás azon-
ban az 1998-ban meghirdetett országos „Adidas
Tej-kupa” elnevezésű kézilabda torna, ahol megyei
I. helyezettként juthattunk ki az országos verseny-
re, ahol eredményesen szerepeltünk.

Nagy élmény volt számunkra, hogy bekapcsolód-
tunk a minden évben meghirdetett veszprémi
Sporthivatal által rendezett községek találkozójá-
ra, (10 alkalommal) ahol mindig kiemelkedő volt a
lányok és a fiúk kézilabda tornája is. Az egyik leg-
nagyobb tömeget megmozgató rendezvény volt a
„BAFIT”, amit 2002-ben iskolánk szervezett.
Harminc iskolából 2000 diák mérte össze tudását
különböző versenyszámokban. A kimagaslóan I.
helyen végzett iskolánk eredményéhez nagyban
hozzájárult a sportversenyek sikere is.

A megyei Adidas kézilabda tornákról mindig do-
bogós helyezéssel tértünk haza.

A 2004-es tanévtől bevezettük iskolánkban a szi-
vacskézilabdát, így már megfelelő alapképzettség-
gel, versenyrutinnal rendelkezhettek tanulóink mi-
re felső tagozatba kerültek. Versenyeink kapcsán
igyekeztünk mindig figyelemmel kísérni a pályáza-
ti lehetőségeket, ami hozzájárult a versenyek utaz-
tatásához, tárgyi eszközeink fejlesztéséhez. Az el-
múlt években is sorozatosan nyertünk a
Wesselényi Közalapítvány pályázatán és az idei
évben pedig az elmúlt évtizedes kézilabda eredmé-
nyeink elismeréséül a Magyar Kézilabda
Szövetségtől 12 garnitúra Adidas mezt és 2 garni-
túra kapus felszerelést kaptunk. Az idei tanévben
is számos kézilabda eredménnyel büszkélkedhe-
tünk, megnyertük a Bárdos – kupát, a tapolcai
Diákolimpián a IV. kcs. a leányok II., a fiúk a III.
kcs. I. helyen végeztek. A lányok a Megyei Adidas
kézilabda tornán III. helyen, a kistérségi verse-
nyen II. helyen, kisiskolás versenyen I. helyen vé-
geztek, így mi képviselhetjük térségünket a me-
gyei tornán. Az utánpótlás nevelés is szép ered-
ményeket ért el az elmúlt években, Tapolcai
Gábor személyében biztosítva látjuk a további fel-
készülésüket. A felsősök munkáját Schneider Zsolt
testnevelő tanár mellett Berecz Nikolett és Kuti
Máté szakedzők segítik.

Reményeink szerint új lehetőség kapuja előtt áll
a tomaji iskola az „Éles kézisuli” indulása esetén.
Versenyeinkre rendszeres támogatást kaptunk az
önkormányzatoktól, a lelkes szülőktől, a szakmát
jól ismerő edzőktől.

Legfontosabb feladatunk továbbra is a sportág
népszerűsítése, a tehetségek felkutatása, a ver-
senyzési lehetőségek biztosítása.

Remélem, hogy sok lelkes tanítványom él ezzel
a lehetőséggel és kitartó sportszerű munkájával
hozzájárul településünk és iskolánk értékeinek
megőrzéséhez. 

Lakatné Mógor Katalin ISK elnök

Műveltségi vetélkedőn vett részt iskolánk 4 főből
álló csapata (Sall Kata, Tar Kíra, Dajka Kevin,
Kovács Janka) március 29-én.

A verseny a lesencetomaji iskolában került meg-
rendezésre, 9 csapat részvételével. Először minden
iskola képviselői bemutatták intézményüket, majd
kezdetét vette a vetélkedő. A versenyszámok  ösz-
szeállítása a magyar tv. „Magyarország szeretlek”
című vetélkedőjének mintájára készült. Nagy meg-
mérettetés volt ez számunkra, több óráig tartott a
verseny. Minden feladat érdekes és tanulságos
volt, szükségünk volt a tudásunkra. A végelszámo-
lásnál a harmadik helyen végeztünk, csupán egy
ponttal maradtunk el a második helyezett mögött.
Köszönjük, hogy megmérettethettük magunkat és
részt vehettünk a versenyen.

Kovács Janka és Dajka Kevin 8. o. tanulók

Műveltségi vetélkedő
A Kutatóintézetünkben
évente szokásos met-
szési és technológiai
bemutatót március 30-
án tartottuk, amelyen
nagyszámú szakember
és érdeklődő vett részt.

Dr. Májer János igaz-
gató a tavalyi és az idei
rügyvizsgálati eredmé-
nyekről és az idei kilá-
tásokról tartott elő-
adást, majd dr. Térmeg
János a szőlő lombtrá-
gyázásának Yara által
javasolt technológiáját
mutatta be. A Natur Agro Kft. képviseletében
Imreh Gergő a növényi ellátottságon alapuló, kör-
nyezetkímélő lombtrágyázást ismertette. Végezetül
dr. Varga Péter, intézetünk kutatási csoportvezetője
beszámolt az AKG-val kapcsolatos jogszabályi válto-
zásokról. A gyakorlati bemutatókon vendégeink tá-
jékozódhattak a szárazjég készítés, hűtéstechnika,
hordógőzölés jelenlegi megoldásairól, megismerhet-
ték a korszerű elektronikus metsző és kötőző gépe-
ket, kézi szerszámokat, támrendszerekkel kapcsola-
tos megoldásokat, kultivátorokat. A nap zárásaként
Szőke Barna borászati csoportvezető tartott bor-
kóstolót kísérleti borainkból. Remete János

Metszési bemutató

Fotó: Iskola

Fotó: Deák



A már hagyományosnak mondható, soron követ-
kező irodalmi kávéházi estünket a húsvét jegyé-
ben tartottuk az Egry József Művelődési Házban
március 30-án.

A szép számú vendégsereget köszöntve Fodor
József igazgató elmondta, hogy intézménye Bada-
csony tehetségkutató verseny megszervezését és le-
bonyolítását tervezi az ősz folyamán, melyre június
30-ig lehet majd jelentkezni. Megtudhatták a jelenlé-
vők azt is, hogy a környéken már volt ilyen jellegű
verseny, aminek köszönhetően többen a művészetek
különböző ágaiban folytatták pályafutásukat. Gyak-
ran felbukkannak a médiában, mint például Tóth
Veronika, Bálint Natália, Bardon Ivett, de itt tűnt
fel Fraller József (Postás Józsi) is.

A kávéházi estek keretében Földi István atya, a
Szent Imre Római Katolikus Plébánia esperes plé-
bánosa már több előadást tartott, tavaly tavasszal a
nagyböjt és a húsvét, vallási, kulturális és népi tör-
ténetéről beszélt. Ezúttal a szenvedésről, annak ér-
telméről szólt előadása, melynek keretében többek
között elmondta, hogy az ember a történelem folya-
mán mindig is foglalkozott a szenvedés kérdésével,
hogy miért is kell szenvednünk?

Egyértelmű választ nem tudunk adni arra, hogy
miért is van szenvedés a földön, és azt sem tudjuk,
hogy kinek miért kell szenvednie, hogy miért szen-
vedek a szenvedélybetegség miatt, miért szenved a
hozzátartozóm, barátom az én szenvedésem, beteg-

ségem miatt? Viszont, amit tudunk, mi hívő keresz-
tények az az – mondta Földi István atya -, hogy a
szenvedésnek van értelme még annak ellenére is,
ha ezt sokszor nehéz belátni, felfedezni, főleg ak-
kor, amikor mi, saját magunk szenvedünk. A szen-
vedésben számunkra a legfőbb példakép Jézus
Krisztus kell, hogy legyen. Ô általa kell értelmez-
nünk a szenvedést is. A Názáreti Jézus részt vállalt
az emberi lét legelviselhetetlenebb, legérthetetle-
nebbnek vélt tényéből: az ártatlanok szenvedéséből
és halálából.

Az est második felében megrendezték a zenei
vetélkedő-sorozat második fordulóját a komolyzene
és a húsvét jegyében, a szerkesztő szerepét ismét
Németh Barnabás látta el. Mialatt a zsűri értékelt,
a Tatay Általános Iskola tehetséges zenész növen-
dékei közül Dér Eszter, Gyöngyösi Dávid, Illés
Bence és Tobak Dominik játékában gyönyörködhe-
tett a közönség. A zenei vetélkedő e fordulójában
külön díjat kaptak az „Örsi mókusok”, a 3. helyen
Ali Istvánné csapata, míg másodikon a Takács
Marietta, Zentai Istvánné vezette asztaltársaság
végzett. Fölényes győzelmet aratott dr. Varga Ottó
és csapata. A díjazottak, a Badacsonyi Céh Turisz-
tikai Egyesület által felajánlott ajándékcsomagokat
kapták, de a legjobbak hazavihették a Vastag Gábor
és neje által készített és felajánlott kerámiát is.
Zenehallgatással, baráti beszélgetéssel zárult az este.

Deák Ferencné
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Meghívó
Badacsonytomaj Város Önkormányzat 

és Kulturális Intézménye
tisztelettel meghívja Önt és családját

április 27-én délelőtt 10.00 órai kezdettel
a badacsonytomaji

Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény – Tájház
ünnepélyes megnyitójára.

Meghívó
A Tatay Sándor Közös Fenntartású 

Általános Iskola
tisztelettel és szeretettel hívja 
településünk valamennyi lakóját

a „Tatay-nap” keretében megrendezendő 
25 éves jubileumi ünnepi műsorra, 
amelyet május 25-én 17.00 órai kezdettel

rendezünk az iskola tornatermében.

Városnap
Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Kultu-
rális Intézménye Tisztelettel meghívja a település
polgárait a június 2-án megrendezésre kerülő
Város- és gyermeknapi rendezvényre, amelyet ez
évben a takarékosság jegyében rendezünk. 

A szokásos főzőversenyre várjuk a csapatok je-
lentkezését. A részletes versenykiírást, a nap rész-
letes programját és helyszínét a Badacsony újság
következő számában tesszük közzé.

Előzetesen: délelőtt főzőverseny, kézműves fog-
lalkozások és gyermek játszóház és gyermekműso-
rok követik egymást. 

A nap folyamán véradást szervezünk a helyi
Vöröskereszt  segítségével.

Délután a város intézményeinek, amatőr művésze-
ti csoportjainak, civil szervezeteinek, amatőr és
profi előadóinak bemutatója után, településünk 18
éves polgárainak ünnepélyes köszöntése következik.

A nap hajnalig tartó bállal zárul, a jól ismert
FÁRAÓ együttes közreműködésével.

Várjuk a szereplésre és főzőversenyre a jelent-
kezéséket a szokásos elérhetőségeinken.
Telefon: 06-87-571-270; 06-87-571-115; 
e-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu
személyesen: Városháza Badacsonytomaj, Fő u. 14.

A Városnapon délután kettő órától kerül sor a
Városháza falán elhelyezett Ferencz Kálmán em-
léktáblájának megkoszorúzására, majd ezt követő-
en a Rózsakő teremben a helyi Foltvarró klub ál-
tal rendezett kiállítás megnyitására.

Sportmajális
Badacsonytomaj Sportpálya május 1.

Sportversenyek; Családi sorversenyek; 7-es dobó
verseny és 11-es rugó verseny; Kispályás labdarugó
torna; Badacsonytomaj Bajnok Csapata kupáért;
Gyermekeknek ugráló- és légvár.

Várjuk csapatok és egyéni versenyzők jelentkezé-
sét az alábbi elérhetőségeinken: Tel.: 06-87-571-270;
06-87-571-115;e-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu
Személyesen: Városháza Badacsonytomaj, Fő u. 14.

Húsvét ünnepét várva
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