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Egry József állandó gyűjteményes tárlatának és a
Herendi Porcelán Manufaktúra egész szezonban
megtekinthető kiállításának ünnepélyes megnyi-
tójára április 28-án került sor az Egry József
Emlékmúzeumban.

A megjelenteket és a kiállítás fővédnökét, Udvar-
di Erzsébet Kossuth- és Munkácsy díjas festőmű-
vészt Fodor József, a kulturális intézmény igazga-
tója köszöntötte, majd ezután Egry József életé-
ből, művészi tevékenységéből idézett fel néhány
pillanatot. Elmondta, hogy idén január 1-től
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézményének része az Egry József Emlékmúze-
um, ami büszkeséggel tölti el. Hozzátette, egyik
legfontosabb feladatának tekinti a településen élt
híres festő hagyatékának megőrzését, képeinek
egyszeri, megismételhetetlen csodájának megis-
mertetését az idelátogatókkal. Egyúttal köszönetét
fejezte ki Badacsonytomaj Város Önkormányzatá-
nak, hogy forrást biztosított az örökség gondozá-
sára, a Veszprém Megyei Laczkó Dezső Múzeum-
nak a kiállítás berendezéséért, a Herendi Porce-
lán Manufaktúra igazgatójának és dolgozóinak se-
gítségét, hogy ez a közös kiállítás létrejöhessen. A
helyi polgároknak, Szántai Ferencnek, Gyécsek

Norbertnek, akik munkájukkal hozzájárultak, hogy
időre készen álljon a Múzeum a nyitásra. A
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnek és tagjai-
nak, hogy biztosították a vitrineket a kiállításra, a
Badacsonytördemicért Alapítványnak, hogy segí-
tettek a kiállított bútorok helyreállításában, resta-
urálásában. Tatay Ágotának, Makk Károlynak,
hogy átadták a tulajdonukban lévő bútorokat az
idei szezonális kiállításra, és a Szita családnak az
asztalra került finomságokért és végül, de nem
utolsó sorban, Vastag Gábornak, hogy őszintén a
szívén viselte és segítette az idei kiállítás létreho-
zását.
Krisztin N. László polgármester arról szólt, hogy

különleges, a kiállítás címét idézve varázslatos al-
kalom  a mostani, hiszen varázslat maga a bada-
csonyi bor, a hegy, Egry József háza és öröksége,
illetve a most itt látható herendi porcelán is.
Különleges kiállításegyüttes látható, hisz a festmé-
nyekbe zárt varázslattal együtt a porcelánba zárt
varázslat tekinthető meg. Reményei szerint Egry
művészete és Herend művészete sok látogatót
vonz majd Badacsonyba. Badacsonytomaj Város
Önkormányzata nevében dr. Simon Attilának az
Egry József emlékérem ezüst fokozatát, dr.
Limbacher Gábornak, Krámlik Attilának és Vastag
Gábornak a bronz fokozatát adományozta 2012.
évben az Egry József Emlékmúzeum megnyitásá-
hoz nyújtott segítségért.
Dr. Limbacher Gábor, a Veszprém megyei Múze-

umok igazgatója  elmondta, hogy az Egry-képeket
a megyei múzeum bocsátja évről évre a város ren-
delkezésére, s a kiállítás a teljes nyári szezonban
látható lesz. A Balaton és Badacsony külön csoda,
amelyet a Kossuth-díjas festőművész lelkén, szelle-
miségén és ecsetvonásain keresztül fedezhetünk
fel. Beszélt a magyarság értékeinek megőrzéséről,
amelynek szép példája válik érzékelhetővé itt
Badacsonyban. Beszédében kiemelte, hogy a kerá-
miakészítésnek évezredes hagyománya van a Kár-
pát-medencében, és ebben Herend nemzetközi
hírnevet szerzett.     Folytatás a 9. oldalon...

Porcelánba zárt varázslat
A Helytörténeti és Néprajzi Gyűjteményt - Táj-
házat - ünnepélyes keretek között nyitották meg
szép számú érdeklődő előtt április 27-én. 

Fodor József, a kulturális intézmény igazgatója
köszöntőjében elmondta, hogy Nagy Miklós tanár,
helytörténész és az általa vezetett Honismereti
Szakkör tagjainak több éves, állhatatos gyűjtőmun-
kája eredményeként nyílott meg 1983-ban a Tájház.
Az épületet idős Csala Ferenc és neje Hámos
Erzsébet építették 1898-ban, melyben a gyűjtőmun-
kának köszönhetően ma is megelevenedik a múlt.
Az épület berendezése rendkívül vegyes, ugyanak-
kor nagyon értékes, hiszen Badacsonytomaj múltjá-
nak szinte minden szegletét felöleli. A Tájház tete-
je azonban az idők folyamán tönkrement, az össze-
fogással megvalósult újranádazásnak köszönhetően
azonban az állagmegóvás megtörtént. Fodor József
igazgató megköszönte dr. Magó Ágnes képviselő
asszonynak azt a felajánlást és áldozatos munkát,
ami nélkül nem készülhetett volna el a szép tetőfe-
dés, amely Fodor Zsolt szigligeti nádazó és munka-
társainak keze munkáját dicséri. Köszönetét fejezte
ki a sok-sok támogatónak, a Kolping Család Egye-
sületnek, Orbán Péter képviselőnek, a Bonvinó Ho-
telnek, Borbarátok Étteremnek, akik felajánlásaik-
kal szintén segítették, hogy újra régi pompájában
láthatjuk az épületet.

Ezt követően Gelencsér Dávid, a Tatay Általános
Iskola tanulójának tolmácsolásában Arany János:
Családi kör című verséből hallhattak a megjelentek
részleteket, majd az iskola énekkara badacsonyi
népdalokat adott elő.

Városunk életében kevés lehetőség adódik na-
gyobb beruházások átadására, avatási ünnepségei-
re, hiszen az Önkormányzat anyagi lehetőségei
rendkívül korlátozottak – kezdte köszöntőjét dr.
Magó Ágnes képviselő asszony -, ezért is érezzük
ünnepélyesnek a mai napot, amikor városunk hely-
történeti gyűjteményének megóvása érdekében vég-
zett jelentős munka, a tájház tetőhéjazatának teljes
felújítása befejeződött. Az új Városháza építése so-
rán csaknem áldozatul esett az épület egyéni üzleti
érdekeknek, ezzel együtt megfelelő hely hiányában
a gyűjtemény sorsa is megpecsételődött volna. A
Kolping Család által kezdeményezett aláírásgyűjtés
és számos támogató vélemény járult hozzá, hogy
ma itt állhatunk. A képviselő asszony idézett
Kerner Gábor építész – néprajzkutató – műemlék-
védelmi szakmérnök szakvéleményéből: „Az épület-
nek jelentős építési, helytörténeti értékei vannak,
így az a benne lévő gyűjtemény okán is több mint
egy átlagos helyi védett épület, így kiemelt örök-
ségvédelmi érték. Az épületet megszüntetni, lebon-
tani és áthelyezni nem szabad.” 

A megnyitó után a vendégek megtekintették a ki-
állítást, majd megkóstolták a Nagy Miklós és Nagy
István által felajánlott badacsonyi ürmöst és a bod-
zából készült szörpöt.                  Deák Ferencné

Megújult a Tájház
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Az első hajó
A balatoni hajózás 166 éves történetében több évti-
zedes hagyomány, hogy a Fonyód-Badacsony között
közlekedő első hajót ünnepélyesen fogadják. Az
évadnyitót április 20-án rendezték meg a települé-
sek a BAHART Zrt. közreműködésével.
Badacsonyban és Fonyódon is a Képviselő-testüle-

teket és az intézmények vezetőit állófogadással és
néptánc bemutatóval várták a házigazdák, a tó kö-
zepén pedig a főhajtás idejére megállt a hajó.
Reméljük, hogy idén is százezrek távoznak kellemes
élményekkel a Balaton hajóiból kiszállva – mondta
dr. Horváth Gyula, a hajózási társaság vezérigazga-
tója –, ugyanakkor reméljük, hogy aki vízre száll
biztonságban partot is ér. A tóba kerülő koszorúkkal
a tó előtt tisztelgünk, amely nekünk gazdát, munkát
ad, megélhetést biztosít, de megemlékezünk azokról
is, akiknek ez volt nyughelyük.
Azért szeretem a Balatont, mert nyáron nyüzsgő az

élet, a téli pihenés után ilyenkor örülünk a tavasz-
nak, egymásnak, - mondta Hidvégi József polgár-
mester - ismét felélednek a kapcsolatok a települé-
sek között, vége a téli álomnak. A szezonnak mindig
új lehetőségekkel vágunk neki, azzal a szándékkal,
hogy milyen idegenforgalmi szenzációkat, együttmű-
ködési lehetőségeket találhatnánk ki vendégeinknek.
Mindkét településen megépült egy-egy új kilátó,
Siófok és Füred után egy héttel ugyan, de jó időben
indítottuk útjára a szezon első hivatalos járatát.

Kicsit több ez a program, mint kötelesség -
mondta Krisztin N. László polgármester - mindany-
nyian tele vagyunk várakozással, de ugyanakkor fé-
lelmekkel is a szezont illetően. A hajózási évadnyitó
legfontosabb üzenete a remény, a reménykedés a
bizalom. Bízom benne, hogy a Bahart részvételével
az idei szezon is eredményesen fog lebonyolódni,
elsősorban Fonyód és Badacsony javára. A jelenlé-
vő intézményvezetők kapcsolatain túl a lakosság is
megtalálja megfelelő kapcsolatait a túlparton, illet-
ve a baráti szervezetekkel. Ky
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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
eljárással összefüggésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul. 

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.

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)
Családsegítő fogadóóra: Sze. 11.00-12.00-ig 
Családgondozó: Horváth Tibor, (+36 304 262 107)
Gyermekgondozó: Jámbor Szilvia, (+36-30/378-1567)
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
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Pályázati felhívás
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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

Várjuk azon helyi, illetve Badacsonytomaj 40 km-
es körzetében élő őstermelők és kistermelők je-
lentkezését, akik a badacsonytomaji Termelői Pia-
con értékesítenék termékeiket.

A piac minden héten szombaton, 7.00-13.00 óra
között van nyitva a badacsonytomaji Sportpályán. 

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 árusítással kapcsolatban érdeklődni az alábbi

elérhetőségen lehet: Badacsonytomaj VN KFT. iro-
da épületében, illetve telefonon a 06 87/ 571-048.

Badacsonytomaj VN KFT.

Termelői Piac

Badacsonytomaj VN KFT pályázatot ír ki a Kis-
faludy úton lévő nyilvános illemhely szezonális bér-
lésére. A bérlés feltételeiről, valamint az illemhely-
ről információt az alábbi elérhetőségeken lehet
kérni: Badacsonytomaj VN KFT, Badacsonytomaj
Fő u. 14. 2 emelet, vagy telefonon 87/571-048.

Badacsonytomaj VN KFT.

Kiadó illemhely

Következõ ülés tervezett napirendje 2012. évi
munkaterv alapján (idõpont június 14. csütör-
tök 8 óra):
1. Humán Ügyek Bizottság munkájáról beszá-

moló
2. Beszámoló a Tatay Sándor Közös Fenntartá-

sú Általános Iskola 2011/2012. évi nevelő-ok-
tató munkájáról

3. Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású
Napközi Otthonos Óvoda 2011/2012. évi neve-
lőmunkájáról 

4. Tájékoztatás az általános iskola várható át-
szervezésével kapcsolatos lehetőségekről, fe-
ladatokról

5. Döntéshozatal a káptalantóti tanulók és óvo-
dások szállításának ügyében /átszervezés-
függvényében/

6. Pályázatokról tájékoztatás 
7. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-

ról beszámoló
8. Beszámoló a Polgármester átruházott hatás-

körben hozott döntéseiről
9. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-

ményekről

Képviselő-testületi ülés

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
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A Képviselő-testület május 9-én megtartott soros
ülésén Simonné Visi Erzsébet képviselő a napi-
rendek tárgyalása előtt felolvasott egy levelet,
amelyben a településen megjelent 8 oldalas szó-
rólapra reagált, - néhány képviselőtársával egyet-
értésben - alaptalan, nemtelen támadásnak minő-
sítve azt. 

„Célunk a település hatékony működtetése, ami
Mindannyiunk közös érdeke. Mindenféle önös érde-
kű, lejárató célzatú, hangzatos szöveggel ellentétben.
Mert aki a közérdekre hivatkozik, miközben másról
sem ír, mint a saját mart sebeiről, azt bizony a legke-
vésbé sem tekinti egyikőnk sem a köz érdekét a leg-
fontosabbnak tartónak! Tisztelt Testületünk ellen lá-
zító, elégedetlen civilek, borongó képviselőtársaink!

Szeretnénk hinni, hogy mára mindannyian felnőt-
tünk, és 22 év után már nincsen e hazában olyan
ember, aki ne tanulta volna meg a demokrácia lénye-
gét. Szeretnénk hinni, hogy nincsen köztünk senki
sem, aki ne tudná: a többségi döntést a kisebbségnek
is el kell fogadnia, és bár a döntéshozatal során min-
den arra jogosultnak lehet ugyan egyéni, saját véle-
ménye, de a törvényesen, a demokrácia szabályai
szerint meghozott döntéseket az arra kötelezettek-
nek, így elsősorban is a testületnek, településünk ve-
zetőjének is végre kell hajtania. Nem kell velünk
egyetérteni, nem kell bennünket szeretni sem, de a
demokrácia törvényei szerint el kell fogadni a több-
ség akaratát!

Csak ezzel haladhatunk egy irányba, csak ez ered-
ményezheti végre, hogy a képviselő-testületet azért is
tisztelet övezze, mert kifelé egységes akaratot sugároz.

Aki viszont ezeket a szabályokat nem tiszteli,
aki azokat betartani nem képes, az nem alkalmas
arra, hogy a XXI. század kihívásai közepette tele-
pülésünket képviselje vagy vezesse!”

Orbán Péter képviselő válaszában határozottan
cáfolta az elhangzott állításokat, véleményében
konkrét eseteket említve Simonné Visi Erzsébet
településre nézve káros ténykedéséről. Az éles vi-
tában - Rajzó Ildikó képviselő kivételével – min-
den testületi tag megszólalt. 

(A 22 percen át folyó vitát az érdeklődők megte-
kinthették a Badacsony Televízió május 10-i adá-
sában, az ismétlés május 24-én lesz).

Nincs bocsánat?
A Képviselő-testület május 9-i ülésén megtár-

gyalták többek között a település közbiztonságáról
szóló beszámolót is, amelyet Rausz István rendőr
alezredes, a Tapolcai Rendőrkapitányság mb. ve-
zetője szóban kiegészített.

Elmondta, hogy a település közbiztonságát a
2011. évi adatok alapján nem tartja megfelelőnek.
Szeretnék elérni, hogy azokban a bűncselekmény
kategóriákban, amelyek Badacsonytomajra jellem-
zőek, a növekedő tendenciát megállítsák, illetve
lecsökkentsék. Súlyos problémának tartja a közte-
rületi bűncselekményeket. Ezeket a jogsértéseket
igyekeznek megakadályozni, a város életét problé-
mamentessé tenni. Szeretnék, hogy az idelátogató
vendégek biztonságban érezhessék magukat, ezért
minden tőlük telhetőt elkövetnek. A 2012. év érté-
kelésekor büszkén szeretné elmondani, hogy Bada-

csonytomajon meg tudták akadályozni a jogsértések
elkövetését, és elégedettek az állampolgárok.

Rausz István mb. kapitányságvezető elmondta,
hogy a rendőri állomány támadásnak van kitéve, de
a jogszabályokat nem ők alkották. A kollégái intézke-
désre kötelezettek, nem mehetnek el semmilyen sza-
bálysértés mellett sem, nincs tolerancia. Ennek érde-
kében minden településen előadások keretében is-
mertették a megváltozott jogszabályokat. Amennyi-
ben az emberek nem sértenek szabályt, akkor nem
kell tartani a rendőrtől, nem kell súlyos pénzeket be-
fizetni büntetésként, s a rendőrnek nincsen dolga.

Készülnek az idegenforgalmi szezonra, szeret-
nék, ha a Képviselő-testület komolyan venné azt,
hogy a bűnmegelőzés a rendőrség legfontosabb fel-
adata. Arra kérte a képviselőket mutassanak példát
a jogszabályok betartásában. Hozzátette, a telepü-
lésen a rendőrség fokozottan lesz jelen a nyáron,
kerékpáros, motoros és gépkocsizó járőrök igye-
keznek a bűncselekményeket megelőzni. Felhívja a
lakosság figyelmét, hogy idegen rendőrök is fognak
érkezni a településre, nem lesz tolerancia, csak a
jogszabályokat nézik.

A Rausz István mb. kapitányságvezető által em-
lített nulla tolerancia és az országos rendőrkapi-
tány ezzel ellentétes nyilatkozata közötti ellent-
mondásra hívta fel a figyelmet Kárpáti Lajos, a
TETT Fórum Egyesület elnöke hozzászólásában.
Az alezredes válaszában elmondta, hogy ők a szol-
gálati szabályzat szerint dolgoznak, arra pedig az
előzőekben elmondottak érvényesek.

Ky

Képviselő-testületi ülés

Az Állami Számvevőszék jelentése Badacsonyto-
maj Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének
ellenőrzéséről.

Magyarország jelenlegi gazdasági nehézségei
nagy részben a korábbi időszakok rendezetlen köz-
pénzügyeire és a magas adósságállományra vezet-
hetők vissza. A helyi önkormányzati rendszerben
megjelenő gazdálkodási nehézségek, a pénzforgalmi
hiány növekedése, valamint az eladósodásból adódó
veszélyek miatt az Állami Számvevőszék a helyi ön-
kormányzatok pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről
döntött. A 2011. év tavaszától kezdődően négy
ütemben vizsgáltuk az önkormányzatok egy-egy
csoportjának pénzügyi helyzetét. A megyei, a fővá-
rosi, a megyei jogú városi önkormányzatok helyzet-
elemzését a városi önkormányzatok pénzügyi
egyensúlyi helyzetének ellenőrzése követte.

A városi önkormányzatok ellenőrzésének célja
Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy

milyen körülmények befolyásolták a városi önkor-
mányzat pénzügyi helyzetét, az adósság létrejöttét,
az önkormányzat gazdálkodása biztosította-e a tar-
tós pénzügyi egyensúlyt, hasznosultak-e a gazdálko-
dási rendszer korábbi ellenőrzése során a pénzügyi
egyensúly javítására tett szabályszerűségi és célsze-
rűségi javaslatok. Az ellenőrzést a 2007. január 1. –
2011. június 30. időszakra vonatkozóan végeztük. A
pénzintézetekkel szembeni kötelezettségek állomá-
nyának vizsgálatakor az ellenőrzött időszak 2006.
december 31. – 2011. június 30. közötti volt.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának pénz-
ügyi egyensúlyi helyzete 

Az Önkormányzat a 2010. évi 708,4 millió Ft ösz-
szegű működési költségvetési kiadásából 651,5 mil-
lió Ft-ot (92,0%) a kötelező feladatok, 56,9 millió
Ft-ot (8,0%) az önként vállalt feladatok ellátására
fordított. Az önként vállalt feladatok a kulturális és
sport feladatokhoz, a helyi médiaszolgáltatáshoz
kapcsolódtak.

A folyó költségvetés egyenlege 2007-2010 között
minden évben működési forráshiányt mutatott. Az
Önkormányzat működési hiánya a 2007. évben 88,1
millió Ft, a 2008. évben 13,8 millió Ft, a 2009. év-
ben 90,2 millió Ft, a 2010. évben 73,5 millió Ft volt.
A felhalmozási költségvetés egyenlege 2007-2008.
években negatív összegű volt, amely 2009-2010. kö-
zött pozitív lett, összesen 85,5 millió Ft felhalmozá-
si forrástöbbletet mutatott a vizsgált időszakban. A

felhalmozási költségvetés évenkénti egyenlegének
alakulását befolyásolta, hogy a 2007-2008. években
a hazai támogatásból megvalósított projektek támo-
gatásainak kifizetése átcsúszott a következő évre,
ami pénzforgalmi szempontból javította a 2008-
2009. évi felhalmozási egyenleget.

Az Önkormányzat 2007-2010 között 801,4 millió
Ft értékű beruházást fejezett be. A 2010. decem-
ber 31-én folyamatban lévő fejlesztési feladatok
végrehajtására a vizsgált időszakban 395,6 millió Ft
kiadást teljesítettek. Az Önkormányzat által a 2010.
évet követően vállalt összes felhalmozási kötele-
zettség összege 233,7 millió Ft, melyet EU-s és ha-
zai támogatásból, valamint 62,9 millió saját forrás-
ból terveznek biztosítani. Az Önkormányzatnál a
fejlesztési döntéseket megelőzően nem vizsgálták
azok jövőbeni bevételnövelő, illetve kiadáscsökken-
tő hatásait.

A pénzügyi egyensúly fenntartása külső forrás
bevonásával volt biztosítható. A működési forráshi-
ány finanszírozása folyószámlahitelből történt. Az
Önkormányzat 2008. évben 500,8 millió Ft értékű
(2990,0 ezer CHF) kötvényt bocsátott ki. A kötvény-
ből 2011. év I. félév végéig 320,0 millió Ft-ot hasz-
náltak fel, amelynek 98,8%-át (316,0 millió Ft-ot) a
korábban felvett hitelek visszafizetésére fordítot-
ták.. A fel nem használt kötvény maradványa 180,8
millió Ft, amelyet a keretszerződésnek megfelelően
óvadéki számlán elkülönítettek.

Az Önkormányzat adóssága 2006. év végéről 2011.
év I. félév végére 242,4 millió Ft-ról 665,8 millió
Ft-ra nőtt. A várható kötelezettségek (tőke, kamat
és egyéb költség) összege a legutóbbi kamatfizetés
feltételei alapján a 2011-2013. években 68,0 millió
Ft és 347,0 ezer CHF. Az Önkormányzatnak a 2011.
évben kezességvállalás, szállítói tartozások és jog-
erős végzéssel lezárt, de ki nem fizetett kötelezett-
ségek címén 19,4 millió Ft fizetési kötelezettsége
keletkezett. A 2011-2013. közötti kötelezettség telje-
sítésére figyelembe vehető forrás a 2010. évi mér-
legben kimutatott 140,6 millió Ft összegű behajtha-
tó követelésállomány. A 2014. évet követő kötele-
zettségekre figyelembe vehető forrás a jelzáloggal
nem terhelt forgalomképes nettó ingatlanvagyon, a
kamatokkal növelt óvadéki betét összege. A kötele-
zettségek teljesítésére figyelembe vehető vagyon
értékének fedezetként való beszámítása bizonyta-
lansági tényezőt hordoz.

Az Önkormányzat kötelezettségvállalásaira képvi-
selő-testületi döntés alapján került sor, azonban az
előterjesztésekben nem mutatták be a kötelezett-
ségvállalás visszafizetési forrásait, a kamat- és ár-
folyamkockázatot. 

Az Önkormányzat nem vizsgálta, hogy az elhasz-
nálódott eszközök pótlása milyen kötelezettséget je-
lent számára. A 2007-2010 években a tárgyi eszkö-
zök után 382,5 millió Ft értékcsökkenést számolt el,
ugyanakkor felújításra 272,8 millió Ft-ot fordított.

Az Önkormányzat a kialakult pénzügyi helyzet ja-
vítására bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézke-
déseket tett. A 2007-2011. év I. féléve között tett in-
tézkedések eredményeként 20,2 millió Ft bevételi
többletet (adóhátralékok fokozott behajtása), továb-
bá 69,8 millió Ft kiadási megtakarítást (szociális és
gyermekvédelmi feladatátadás, álláshely csökken-
tés) mutattak ki.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az Önkormány-
zat pénzügyi egyensúlya rövid távon veszélyeztetett. 

Javaslatok a Polgármesternek
- Terjesszen a Képviselő-testület elé olyan intéz-

kedési tervet, amely a pénzügyi egyensúly gyors
helyreállítása és hosszú távú fenntarthatósága ér-
dekében tartalmazza a további bevételszerző és a
kiadáscsökkentő lehetőségek feltárását, egyensúlyi
tartalék képzését. Vizsgálja felül teljes körűen a
tervezett beruházásokat és a megvalósuló létesít-
mények fenntartásának jövőbeni pénzügyi kihatása-
it, az önként vállalt feladatokat. Mutassa be a fél
éven belül esedékes kötelezettségeinek finanszíro-
zási forrásait, az adósságot keletkeztető kötelezett-
ségvállalásról szóló döntéskor a várható – árfo-
lyam-, kamat- és törlesztési – kockázatot, valamint
gondoskodjon arról, hogy a jövőben az adósságot
keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló képvi-
selő-testületi előterjesztések tételesen tartalmazzák
a visszafizetés forrásait. 

Mutassa be a Képviselő-testületnek évente a zár-
számadási rendelet előterjesztésében az értékcsök-
kenés összegét, és ezzel összevetve az elhasználó-
dott eszközök pótlására fordított tényleges kiadá-
sokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulá-
sát. Az elkészített jelentés az interneten, a
www.asz.hu címen olvasható. Az Állami Számvevő-
székkel kapcsolatos friss hírek a www.aszhirpor-
tal.hu oldalon találhatók. 

ÁSZ

Elkészült a számvevőszék jelentése
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A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület szép ha-
gyományát őrizve idén is megtartotta április 22-
én horgász baráti találkozóját, amely egyúttal
rendhagyó is volt, mivel a balatoniak közös szö-
vetséghez tartozásáról is döntöttek a résztvevők.

A rövid elnöki megnyitót követve Krisztin N.
László polgármester üdvözölte a megjelenteket ki-
emelve, hogy milyen nagy szükség van napjaink-
ban a település és környezete barátságának ápo-
lására, egyáltalán az összefogásra. Ebben a bada-
csonyi Sporthorgász Egyesület példamutató, hisz
nem csak városunk horgászai között van egyetér-

tés és szoros barátság, a környező települések
egyesületünkhöz tartozó horgászai is ebbe a kör-
be tartoznak. Polgármester úr biztosította a
BSHE-et, hogy nyugodtan kezdeményezzenek ha-
sonló megmozdulásokat, a város vezetése a hely-
színt biztosítani fogja, hisz a strand önkormányza-
ti terület.

A rendezvény nem volt zártkörű, a baráti talál-
kozó saját horgászai mellett helyet foglalhattak
más horgászegyesülethez tartozók is, természete-
sen a helyiek előnyt élveztek a helyválasztásban.
Egy gondolat a miértre, hogy miért éppen ügyes-
ségi horgászatot tartottunk? – mert horgászok va-
gyunk. Igaz felvetődött, hogy a rendezvényre
szánt időt elüthetnénk „bújócskázással” vagy ne-
tán „zsákba macska” húzással, azonban a többség
ezt elvetette, így maradt a horgászat. A baráti ta-
lálkozó jó hangulatát még fokozta a friss langalló,
melyet ügyes és gyors kezű gazdasági felelősünk
frissített fel s e mellé a vezetőség tagjai kínálták
a Varga Pincészettől kapott „garatra valót”. A dél-
előtt folyamán sok érdeklődő gyermek és felnőtt
látogatta meg rendezvényünket, mely így felért
egy előre hozott majálissal.

Köszönet a rendezvény támogatóinak, a rendez-
vény segítőinek és a résztvevőknek egyaránt.

Kovács András elnök, BSHE

Horgász baráti találkozó

Fotó: Deák

Gratulálunk!

Dvornik Krisztina és Samu Géza 
házasságot kötöttek április 14-én

Anyakönyvi Hírek

Sportmajális
Az idei május 1-i sportmajálist is közösségterem-
tő, a család minden tagja számára aktív kikap-
csolódási lehetőséget és rengeteg élményt kínálva
szervezte meg Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzat Kulturális Intézménye.

Különböző aktivizáló programokkal, ügyességi
versenyekkel igyekeztünk bevonni a sportpályára
ellátogatókat. A nagy melegben 7-es dobó- és rúgó
versenyre, valamint kispályás labdarúgó tornára
jelentkeztek az érdeklődők. A Badacsonytomaj
Bajnok Csapata kupáért ebben az évben 6 együt-
tes versenyzett, miközben a gyerekeket játszóház,
csúszda és légvár várta. A vidám hangulatú ren-
dezvényen részt vett Hevesi Tamás énekes, labda-
rúgóedző is. A 7-es rúgó versenyen elért eredmé-
nyekért járó díjakat tőle vehették át a nyertesek.

A versenyeken az alábbi eredmények születtek:
7-es dobó verseny: 1. Novák Jázmin, 2. Vadász
Attila, 3. Novák Panna, 4. Borda Veronika, 5.
Borda Cintia, 5. Kiss Laura. 7-es rúgó verseny: 1.
Tóth Zoltán, 2. Kiss Márton, 3. Herjavecz
Rajmund, 4. Takács Péter, 5. Tóth Tamás, 6. Ruzsa
Imre. Labdarúgó torna: 1. Tőccs egyet csapata, 2.
Nem tudom melyik csapata, 3. Káptalantóti csapa-
ta, 4. Tűzoltók csapata, 5. Töki FC csapata. Külön
díjat kapott a Tatay Junior csapata, míg a Ván-
dorkupát ebben az évben is a Tőccs egyet csapata
vihette haza.                          Deák Ferencné

Tájékoztató a települési szilárd hulladékkal kap-
csolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról.

Tisztelt Lakosság!
Az Önkormányzat döntése alapján 2012. április
01-jétől a társaságunk által végzett hulladék be-
gyűjtési tevékenységgel, igénybevétellel kapcsola-
tos ügyintézést társaságunk, a Remondis Tapolca
Kft. végzi, továbbá a VN Kft-től átvette a számlá-
zást is.

A hulladék begyűjtési szolgáltatás, a szemét el-
szállítása a három településrészen az eddigiek
szerint, tehát az elmúlt években megszokott napo-
kon történik. 

Az igénybevétel rendjét, az ingatlantulajdonos
kötelezettségeit, a szolgáltató (társaságunk) jogait
és kötelezettségeit a Badacsonytomaj Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (V.05.)
rendeletével módosított 8/2011. (III.31.) önkor-
mányzati rendelete szabályozza.

Ezekből a legfontosabb, általános tudnivalók:
- az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást

igénybe venni, a jogviszony azáltal jön létre, hogy
a szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a köz-
szolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére rendelkezésére áll, illetve az ingatlan-
tulajdonos a közszolgáltatást igénybe veszi,

- családi házak, üdülőépületek és üzleti célú
szálláshelyek esetében lakásonként kötelezően 120
literes gyűjtőedény alkalmazandó, 60 literes gyűj-
tőedény az egyszemélyes háztartásban élő állandó
lakóhellyel rendelkező személy esetén, illetve 70
éven felüli, állandó lakóhellyel rendelkező szemé-
lyek esetében alkalmazható (kivéve, ha adott in-
gatlanban több generáció él együtt), 

- az ingatlantulajdonos 60 literes edényzet utáni
számlára csak annak megléte esetén jogosult; a 60
literes gyűjtőedényt az ingatlantulajdonosnak saját
költségén kell biztosítani, a szolgáltató ezen eset-
ben csak a 60 literes gyűjtőedényt köteles üríteni.
A 60 literes gyűjtőedényt alkalmazható háztartások-
ról a jegyző havonta írásban értesíti a szolgáltatót,  

- a 60 literes gyűjtőedény megvásárolható társa-
ságunknál vagy egyéb közületnél, de az edényzet-
nek szabványosnak és a kukásautó gyűjtőszerkeze-
te által üríthetőnek kell lennie; a 60 literes szab-
ványos gyűjtőedény meglétét az ingatlan tulajdono-
sa társaságunk felé az ügyfélszolgálaton rendsze-
resített formanyomtatvány kitöltését követően
személyesen jelentheti be.  A kisebb űrmérték

alapján számított közszolgáltatási díj fizetésére a
bejelentést követő hónaptól nyílik lehetőség; ezt
követően a kisebb űrmértékű edény meglétét el-
lenőrizni fogjuk.

A bejelentés elmaradása esetén a 120 literes
edény űrtartalmát figyelembe véve kell megfizetni
a közszolgáltatás díját, 

- a kötelező közszolgáltatásba bevont, külterüle-
ten élő üdülő ingatlantulajdonosok a heti 1X1 db
120 literes Remondis emblémával ellátott gyűjtő-
zsákos (évi 26 héten keresztül) hulladékgyűjtést is
választhatják, 

- az üdülőingatlanok esetében az ingatlantulajdo-
nos a használati szezon időtartama alatt (áprilistól-
októberig terjedő időszakra) köteles a közszolgál-
tatási díjat megfizetni,

- a szállítójárműveinkkel meg nem közelíthető
területeken és helyeken (ezek a rendelet 1. számú
mellékletében rögzítve vannak) az ott élő lakosság
részére lehetőség van az önkormányzat által kiala-
kított gyűjtőszigeten elhelyezett 240 literes gyűjtő-
tartályokba, illetve 5 m3-es zárt konténerbe elhe-
lyezni az ingatlanán keletkező hulladékot,

- a számlázás állandó lakóingatlan esetében ne-
gyedévente történik, társaságunk három egyenlő
összegű havi számlát (befizetési határidő adott hó-
nap utolsó napja), üdülő ingatlanok esetében pedig
június hónapban két egyenlő összegű számlát küld
(az időszak első negyedéves számlájának befizeté-
si határideje június 30., a második negyedéves
számla befizetési határideje szeptember 30.),

- számlázással kapcsolatos és egyéb kérdések
(60 literes gyűjtőedényzet beszerezhetősége, zsák-
igénylés-kiszolgálás stb.) ügyfélszolgálati irodánkon
személyesen intézhetők; ügyfélszolgálatunk címé-
ről, elérhetőségéről, ügyfélfogadási időről számlá-
ink hátoldalán tájékozódhatnak,

- azon ingatlantulajdonosok, akik eddig a VN
Kft-nél 60 literes hulladékgyűjtő edény után fizet-
tek, erre június 01-jétől lesznek jogosultak, ameny-
nyiben annak meglétét a fentiekben leírt módon
bejelentik és igazolják.

Kérjük a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy
szolgáltatási számláinkat határidőben fizessék be,
hogy ne kelljen élnünk fizetési felszólítással,
amely jelentős többletköltségekkel jár a késedel-
mesen fizetőknek.    

Kiss Nándor ügyvezető

Települési szilárd hulladékkezelés

Eltűnő nyelvek
A globalizáció áldozatául eső nyelvekről és kul-
túrákról tartott dr. Pusztay János professzor dia-
vetítéssel egybekötött előadást a Városházán. 

A kisebbségek által beszélt nyelvek vannak a
legnagyobb veszélyben a földön használt 6-7000
nyelv közül, de a legjobban elterjedtekre is lesel-
kednek veszélyek – tudtuk meg többek között. Az
előadás – a CFU és a BVKI közös rendezvényso-
rozatának részeként – felhívta arra az aggasztó
helyzetre a figyelmet, milyen hihetetlen mérték-
ben károsítja a globalizáció a világ kulturális gaz-
dagságát és örökségét. Ky

Fotó: Kalmár
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Állandó programjaink Badacsony
május 26-28. szombat-vasárnap-hétfő 

Egész napos kézműves kirakodóvásár és kézmű-
ves foglalkozások Badacsonyban a Dísztéren.

A vásáron bemutatkozik fazekas, kosárfonó, ék-
szerkészítő, ördög botos, kézműves táskás, bőrmű-
ves, csuhés, fafaragó, ahol lehetőség nyílik külön-
böző mesterségek kipróbálására is úgy mint fafa-
ragás, csuhézás.

Gyermekek és szüleik a mólón megismerkedhet-
nek a Fanyűvő Játékparkkal, ahol kipróbálhatják
a gazdag hagyományú régi magyar népi fajátéko-
kat, mint például óriás lengőteke, hordóló, vessző-
szedő, fakörhinta. Miután kellően kijátszották ma-
gukat a gyerkőcök, pihenésképpen felpattanhat-
nak a városnéző „DOTTO” kisvonatra. 

A kultúrára éhezők megcsodálhatják a Bada-
csony központjában található Egry József Emlék-
múzeumot, ahol az Egry festményritkaságok mel-
lett, ezúttal herendi porcelán kiállítás is megte-
kinthető  Porcelánba zárt varázslat címmel.  (info:
+36-87/431-044; +36-30/852-9717 www.badacsonyi-
programok.hu )

A hegyen pedig a híres szerelmespár, Szegedy
Róza és Kisfaludy Sándor életét bemutató múze-
um és Szegedy Róza Ürmösháza várja az érdeklő-
dőket.

Május 26-27-én újra indul a régiójáró buszjárat,
amely naponta több alkalommal közlekedik a
Badacsony Régióban, és igénybevételével fáradt-
ság nélkül, kényelmesen járhatják végig a vendé-
gek a régió nevezetességeit, borospincéit. A bu-
szon hosztesz kalauzolja a vendégeket.

Emellett  dzsipes körutat is szervezhetnek a ka-
landra vágyók a nosztalgia terepjárókkal, melyek
a kanyargós, meredek hegyoldalt átszelve szállít-
ják a vendégeket. A terepjárók igénybevételével
gyorsabban feljuthatnak  a hegyre és felejthetet-
len élménnyel lesznek  gazdagabbak!

Pünkösdi Eljegyzés

május 27. vasárnap
Helyszínek, megállók: Badacsonytomaj, Bazalt-

templom – Badacsony, Dísztér – Rózsakő - Sze-
gedy Róza-ház Hagyományok, népszokások kelnek
ismételten új életre a Badacsony Régió pünkösdi
rendezvénysorozatában! A termékenység, az újjá-
születés és a párválasztás ünnepe különleges él-
ményekkel kecsegtet e szerelmes vidéken.

Ilyen a legendás Rózsakőnél megrendezésre ke-
rülő Pünkösdi eljegyzési ceremónia.

A legenda
A Kisfaludy-ház felett található az a hatalmas

lapos bazaltlap, amit a helyiek Rózsakőként emle-
getnek. Valamikor régen gurulhatott le a hegy ol-
daláról. Nevét Szegedy Rózáról kapta, aki szerel-
mével, Kisfaludy Sándorral üldögélt ott. 

Ebből született a legenda, amit a helyiek így
mesélnek: „Hogyha egy leány meg egy legény ráül
a kőre, háttal a Balatonnak, egymás kezét fogva,
még abban az évben egymáséi lesznek, összeháza-
sodnak. De az is elég, ha a leány ül a kőre, háttal
a tónak, rágondol szerelmesére és felsóhajt. Akire
gondol, annak a szíve érte fog dobogni.”

Az Eljegyzés programja – május 27. vasárnap
11:00 Jegyespárok ünnepélyes köszöntése a

Bazalttemplomnál Badacsonytomajon. Pünkösdi
menet indulása lovas kocsikkal, útközben Pünkösd
köszöntése énekkel, tánccal. A kijelölt megállóknál
borral, finomságokkal kínálják a párokat és ven-
dégeiket.  

A rendezvény alatt lakodalmi játékokkal, hagyo-
mányokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők! A
jó hangulatról, vidámságról, énekről és táncról a
Badacsonytördemic Táncegyüttes gondoskodik.

Az állomások:
Borbarátok Étterem, Bacchus Vendéglő & Bor-

barlang Vinotéka, Dísztér, Szeremley Borház és Ét-
terem, Rózsakő, Szegedy Róza-ház
13:00 Romantikus eljegyzés a szerelmesek kövé-

nél, a Rózsakőnél, ahol a jegyespárok kap-
nak egy kézműves eljegyzési gyűrűt, hogy
örökre emlékeztesse őket a Badacsonyban
tett fogadalmukra.

14.00 Koccintás a jegyespárokkal a Szegedy Ró-
za-háznál az eljegyzések borával, ahol a
párok kívánság lufikat engednek el, majd
sorsolásra kerül a badacsonyi hosszú hétvége. 

Pünkösdi Keszeg Fesztivál 

május 28. hétfő Badacsony, Móló
11.00-15.00 A badacsonytomaji Sporthorgász Egye-

sület jóvoltából keszegsütés várja az
érdeklődőket, ahol a vendégek a sa-
ját ízlésüknek megfelelően fűszerez-
hetik és kóstolhatják meg a Balaton
egyik legfinomabb halfajtáját.

Tanúhegyek Teljesítménytúra 

május 26-27. szombat-vasárnap Badacsonytördemic
Pünkösdkor az ország egyik legszebb vidékére,

a Balaton-felvidékre invitál kicsiket és nagyokat,
baráti társaságokat és „magányos vándorokat” a
Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesü-
let. Gyalogos és kerékpáros teljesítménytúrákkal
teszi még emlékezetesebbé a tavasz legszebb hét-
végéjét.

Az első nap, május 26-án a bakancsos kirándu-
lás jegyében telik. A családi örömtúrázástól a
nagy kihívást tartogató teljesítménytúrákig öt kü-
lönböző (8–50 kilométeres) távon mindenki talál
kedvére való útvonalat. Megmászhatják a Bujdosók
lépcsőjét, amely a Badacsonytördemic feletti
Rodostó- háztól vezet a Badacsony gerincére.
Eljuthatnak a méltóságteljes Ranolder-kereszthez
és a Kisfaludy-kilátóba is. A hosszú túrák érintik
a térség egyik legkisebb, de talán legszebb telepü-
lését, Salföldet, valamint a pazar panorámát nyúj-
tó Tóti-hegyet is. A leghosszabb túra elvezet a vá-
ráról és szőlőiről híres Csobáncra, a Szent-György-
hegyre, majd Szigligetre. 

A második nap, május 27-én a kerékpárosoké a
főszerep.

A résztvevők 30–70 kilométeres távon ismerhe-
tik meg a Tapolcai- és a Káli-medence szépséges
tájait, településeit.

Rajt és cél a badacsonytördemici Faluháznál.
További információ: www.bthe.hu

Várfesztivál SZIGLIGET

május 26. szombat
13.00 Megnyitó
13.10 Batsányi Táncegyüttes
14.00 Magyar Népmese Színház „Az aranyszőrű

bárány”
14.50 Solymászbemutató 
15.40 Gyenes Néptánc együttes
16.30 Kelet Fénye Hastánccsoport
17.20 Szó és Kép Színpad előadásában Petőfi

Sándortól a „Gondűző borocska mellett..” c.
verses komédiajáték 

18.00 Siklósi Hagyományőrző Egyesület 
„Sárkányos” bajvívó szakosztály

május 27. vasárnap
11.00 Ajka-Padragkút Néptánccsoport műsora 
12.00 Ametits bábszínház (Mazsola és Tádé) 
13.00 Szigligeti Vitézek fegyver és harcászati be-

mutatója
14.00 Apródavatás
15.00 Hunting Íjász Baráti Kör
16.00 Ametist bábszínház (Hamupipőke) 
17.00 Vikidál Gyula műsora 
18.00 Fekete Sereg bemutatója 

május 28. hétfő
11.00 Bornemisza János Hagyományőrség Egyesület 
12.00 Tapolcai Musical Színpad műsora 

(Bazaltkúpok árnyékában)
13.00 Udvari varázsló 
13.40 Szigligeti Vitézek fegyver és harcászati 

bemutatója
14.30 Apródavatás
15.20 Sashalmi Orsolya történelmi dalokat énekel.

A várban a rendezvény ideje alatt magyaros éte-
lek és térségi borok, népművészeti kirakodóvásár,
míg a Várgalériában kiállítás várja a vendégeket.

Pünkösdi élménydömping a Badacsony Régióban május 26-28.

www.badacsony.com
aktualizálása

Kérnénk minden Tagunkat, ha változás történt a
honlapon eddig szereplő adataiban, tájékoztassa
irodánkat, hogy frissíthessük, aktualizálhassuk. 

A módosításokat a bad.turisztikai.egy@gmail.com
e-mail címre kell megküldeni.

Ezúton felhívjuk az egyesület szobakiadóinak
figyelmét, hogy  még a szezon előtt tájékoztassák
irodánkat a szabad szobakapacitásukról a hatéko-
nyabb szálláshely értékesítés céljából.

BCTE tagdíj fizetése
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület idei tag-
díjának befizetési határideje 2012. június 30. 

Kérnénk Mindenkit tisztelettel a tagdíjfizetés
határidejének betartására.

Fizetési lehetőségek: Személyesen a Tourinform
Irodában vagy átutalással. 

Bankszámlaszám: 728000 30-153 32 477 (Balaton-
felvidéki Takarékszövetkezet Badacsonytomaj.

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár
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Pünkösdkor újból indul 
a Badacsony Régiós buszjárat

Pünkösdtől szeptember közepéig Badacsonyból a
Szent György-hegyre, Szigligetre, Salföldre és Áb-
rahámhegyre közlekedő Régiójáró busz igénybevé-
telével Vendégeink fáradtság nélkül, kényelmesen
járhatják végig a régió nevezetességeit és kóstol-
hatják meg a borvidék zamatos borait. 

A buszon hostess fogadja és kalauzolja a vendé-
geket, aki bemutatja a települések nevezetessége-
it, az aktuális rendezvényeket és a megállókhoz
kapcsolódó szolgáltatók kínálatát. 

A régiós buszjárat a következő napokon közle-
kedik: Előszezonban 4 járat:
május 26-27.; június 9-10; június 16., 23., 30.; július 7.;
Főszezonban minden nap 5 járat:
július 14-augusztus 20.
Utószezonban 4 járat: augusztus 25.; szeptember 1.; 8.;
Jegyárak: napijegy: 1.400 Ft; napi családi jegy:
2.500 Ft; vonaljegy: 700 Ft; szakaszjegy: 350 Ft

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnöksé-
gi határozata alapján a helyi lakosok lakcímkártya
felmutatásával 50 %-os kedvezménnyel, az egyesü-
leti tagok pedig ingyen utazhatnak a régiójáró
busszal!

Badacsony Kártya
információk

Felhívjuk minden kedves szobakiadó figyelmét,
hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat úgy-
nevezett Badacsony Kártya rendelete az idei év-
ben is érvényes.

A településen megszálló vendégeknek jár a Ba-
dacsony Kártya, melyet a szállástulajdonosok a To-
urinform irodában tudnak átvenni és aktiváltatni.

A Badacsony kártya 30 %-os kedvezményt bizto-
sít a strandbelépésnél és közel 70 elfogadóhelyen
tudnak igénybe venni további kedvezményeket a
vendégek.

FIGYELEM! Kizárólag a Badacsonyi Céh Tu-
risztikai Egyesület szállásadói úgynevezett VIP
kártyát is tudnak aktiváltatni vendégeik számára.
Ezért a kártyáért fizetnie kell a vendégnek ( fel-
nőtt: 1750 Ft, gyermek: 1000 Ft),  viszont  az alap-
kedvezmény felett egy héten keresztül ingyen me-
het be a strandra és 1 ingyenes napijegyet kap a
régiójáró buszra. Az idei szezontól kezdve Bada-
csonytomaj Város 23/2012.(V.24.) önkormányzati
rendelete alapján azon szállásadó, aki a Bada-
csony Kártya aktiválásához szükséges technikai
feltételekkel rendelkezik, az általa kiváltott kár-
tyákat maga is aktiválhatja a helyi adókról szóló
13/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelet 13/A.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint.”

Várjuk azon szobakiadókat a Tourinform irodá-
ban, akik a tavalyi évben nem használták a
Badacsony kártyát. Szívesen tájékoztatjuk a kártya
használatáról annak érdekében, hogy Badacsony-
tomaj Város Önkormányzata által végzett idegen-
forgalmi adóellenőrzése során elkerülhessék a
büntetést.

Bővebb információ a Tourinform irodában sze-
mélyesen, vagy telefonon a 87/431-046-os számon
kérhető.

Összes közhasznú tevékenység 
bevétele: 75.363 eFt 
Közhasznú célú mûködésre 
kapott támogatás: 15.957 eFt
helyi önkormányzatoktól: 13.588 eFt 
Egyéb: 386 eFt
Pályázati úton elnyert támogatás: 27.386 eFt
Közhasznú tevékenységbõl 
származó bevétel: 28.381 eFt
Tagdíjból származó bevétel: 3.253 eFt 

Közhasznú tevékenység 
ráfordításai: 67.754 eFt
Anyagjellegû ráfordítás: 54.485 eFt 
Személyi jellegû ráfordítás: 10.216 eFt
Egyéb ráfordítás: 21 eFt
Értékcsökkenési leírás: 2.795 eFt
Pénzügyi műveletek ráfordításai: 237 eFt

Tárgyévi közhasznú 
eredmény: 7.609 eFt

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület április
13-án 18 órai kezdettel az Egry József Művelődési
Házban megtartotta éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés határozatképes megkezdéséig napi-
renden kívül a megjelentek meghallgathatták Hol-
czer Ágnes előadását a Badacsony Régió pozicio-
nálási és versenyképességi stratégiájának bemuta-
tásáról, valamint Várnainé Soós Andrea program-
menedzser beszámolóját a Balatoni Hajózási Zrt.
hajózási szezonra vonatkozó terveiről. 

A közgyűlés napirendje a következő volt:
1. napirendi pont: Beszámoló az Egyesület 2011.

évi gazdálkodásáról
2. napirendi pont: Beszámoló az Egyesület 2011.

évi munkájáról
3. napirendi pont: Felügyelő Bizottság beszámolója 
4. napirendi pont: Javaslat az Egyesület 2012. évi

költségvetésére
5. napirendi pont: Javaslat az Egyesület 2012.évi

munkatervére

A 2011. év legfontosabb feladatai voltak:
- A badacsony.com információs portál kezelése,
karbantartása, adatbevitele, frissítése

- Internetes honlapokon mind a badacsony.com,
mind a mikrorégió hirdetése bannerek formájá-
ban és ingyenes oldalakon

- Mikrorégiós rendezvények összegyűjtése, továb-
bítása a balatoni, megyei és országos esemény-
naptárba

- Mikrorégiós együttműködés erősítése, marke-
tingkoncepció kialakítása és alkalmazása

- Részvétel hazánk jelentősebb turisztikai kiállítá-
sain: szegedi és debreceni, miskolci és veszpré-
mi kiállításon, az Utazás Kiállításon

- Pünkösd előkészítése – rendezvénykoncepció
összeállítása, résztvevők felkeresése, program-
füzet, kommunikáció

- Az Üdülési csekkel kapcsolatos térségi admi-
nisztráció bonyolítása

- Badacsonytomaji egész évben nyitva tartó turisz-
tikai információs iroda, valamint a szezonális
szigligeti iroda fenntartása

- Szervezetfejlesztési tréning az Egyesület tagjai
számára – a változó szakmai és gazdasági kihí-
vások minél sikeresebb leküzdése céljából

- Turistatérkép kiadása
- Tourinform irodában szezonális munka előkészí-
tése és megkezdése: információnyújtás, Bada-
csony Kártya, üdülési csekk stb.

- A nyári hónapokban kérdőíves felmérés készí-
tése

- Turisztikai szezon bonyolítása, vendégfogadás
- A turisztikai szezon értékelése, a kérdőíves fel-
mérés vizsgálata

Pályázatok
TDM pályázat
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 48 348

510 forint összegű vissza nem térítendő támoga-
tást nyert el a Közép-dunántúli Operatív Program
„Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezetek támogatása” pályázat keretében „A
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület, mint balato-
ni turisztikai desztináció menedzsment szervezet
fejlesztése” című projekt megvalósítására. 

A projekt célkitűzései a Badacsonyi Céh Turisz-
tikai Egyesület céljainak elérését biztosító, megfe-
lelő szakmai rutinnal, tapasztalattal rendelkező
munkaszervezet létrehozása, és a hosszú távú mű-
ködés szervezeti, infrastrukturális és szakmai
alapjainak biztosítása, alapvető és újszerű szolgál-
tatások bevezetése a tagok bevonásával a deszti-
náció vonzerejének erősítéséhez, az odaérkező tu-
risták megelégedettségének növelésére, s nem
utolsó sorban a tagság létszámának növelése és az
Egyesület bevételeinek, hosszú távú fenntartható-
ságának megalapozása érdekében.

Leader pályázat
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület a Helyi

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatás „Infotermi-
nál rendszer kiépítése célterületre” pályázati fel-
hívása keretében benyújtott támogatási igényének
helyet adtak és 12 675 000 Ft támogatást ítéltek
meg. A pályázat támogatási intenzitása 100%-os.

Mindkét pályázatból 4 db infoterminál beszerzé-
sére kerül sor, így összesen 8 db berendezés eme-
li az információ-szolgáltatás színvonalát a deszti-
náció 4 településén (Badacsonytomaj, Badacsony-
tördemic, Szigliget, Ábrahámhegy) november hó-
nap végétől kezdődően.

A közgyűlésen elhangzott beszámolók, valamint
a 2012. évi költségvetés és munkaterv az Egyesü-
let honlapján a www.badacsony.com oldalon az
Infok, hírek menü Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesület almenüjében olvashatók. TM

Indul a Régiójáró

BCTE - Közhasznúsági jelentés 
a 2011. évről
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Versenyeredmények
Iskolánk az idei évben is részt vett a sümegi és a ta-
polcai iskolák által meghirdetett versenyeken,
ahol ismételten nagyon szép eredményeket értek
el tanulóink. 

Kisfaludy - Ramassetter Napok: Angol nyelvi
verseny: 7. évfolyam: Boér Luca III. hely; 8. évfo-
lyam: Kovács Janka I. hely; Békássy Éva II. hely.

Kazinczy Napok: Angol nyelvi verseny: 7. évfo-
lyam: Boér Luca I. hely; Babcsán Vanessza II.
hely; 8. évfolyam: Békássy Éva I. hely; Kovács
Janka III. hely.

Helyesíró verseny:
3. évf.: Folly Bernát
III. hely.

Batsányi Napok:
Természetismereti ve-
télkedő: 5. évfolyam:
Gelencsér Dá-vid I.
hely.

Marcelháza (Szlo-
vákia) rajzpályázat: 

I. helyezett: Gers-
tenkorn Kelemen (ké-
pünkön) 7.o., II. he-
lyezett: Béres Eliza-
bet Kitti 5.o., III. helyezett: Tar Kíra 7.o.

Büszkék vagyunk tanulóinkra!
Csizmarik Béláné igazgató
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Osztálytalálkozó
Osztálytalálkozót tartanak június 30-án szombaton
a badacsonytomaji Általános Iskola 1954-ben vég-
zett tanulói.

A 72 éves öreg diákok  az elmúlt évben véglege-
sítették szándékukat, hogy a jövőben évente, június
utolsó szombatján találkoznak. A részvételi szándé-
kot  kérem a 87/471 384 telefonszámon jelezni.

Mórocz István szervező

A Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesület jó
hangulatú kirándulással kezdte a tavaszi szezont. 

Az Egyesület éves munkaterve alapján április
19-re szervezte tavasznyitó kirándulását. Szinte a
természet is tisztában volt a kirándulás céljával,
mert az első olyan tavaszi nap virradt fel április
19-re, mely lecsalogatta a meleg öltözéket. 

A kirándulás elsődleges célja Sümeg város ne-
vezetességeinek megtekintése. A kirándulás sike-
rét bizonyította, hogy a Tapolca Kistérségtől igé-
nyelt autóbusz kicsinek bizonyult, és az egyik ked-
ves új tag mikrobuszát kellett a lemaradók elszál-
lítására igénybe venni. 

A sümegi vár megtekintése után, melyet a szí-
vósabbak vállaltak, a ferences rendi, majd a plé-
bánia templom festményeinek megtekintése kö-
vetkezett. Sajnálatosan a rövidre tervezett idő a
Kisfaludy kiállítás megtekintését már nem tette
lehetővé.

Sümeg után Schaffer Zoltán Atya szíves meghí-
vására Csabrendekre utaztak a kirándulók. Szíves

fogadás után Zoltán Atya bemutatta a plébánia
templom történetét, majd lelkes szavakkal beszélt
a település fiatalságáról, a cserkészmozgalom
eredményeiről, a fiatalok néptánc tanulásáról.
Örömmel hallgattuk a lelkes szavakat mellyel a te-
lepülés lakosainak vallásosságát ecsetelte. Ámulat-
tal járattuk körbe tekintetünket a templom rende-
zettségén, tisztaságán, gondozottságán.

A templom és plébánia bemutatása után
Gosztola Marietta kántor közreműködésével
Zoltán Atya kedves misét celebrált a meghívottak
részére, kitérve a prédikációjában az emberiség
elfeledett tulajdonságairól, a szeretetről, megbo-
csájtásról és az egymáshoz tartozásról. 

A kirándulás méltó befejezéseként Zoltán Atya
meghívta a parókiára az Egyesület tagjait, ahol
kántor asszony közreműködésével készült sok fi-
nomsággal kínálta a vendégeit. 

Az Atya és a vendégek vidám beszélgetés köz-
ben elevenítették fel a múltat, de szó esett a jö-
vőbeni kapcsolatokról is.      Flamis Mihály elnök

Kirándulás Sümegen
A közel négyszáz alapfokú képző- és iparművé-
szeti iskola számára a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium az idei tanévben is meghirdette az or-
szágos tanulmányi versenyt.

Ebben a tanévben a művészeti iskolák diákjai
textilműves és bábkészítő kategóriában mérhették
össze tudásukat. Az országos döntőbe csak olyan
pályamunkával lehetett bejutni, ami magas színvo-
nalon képviselte a fenti művészeti ágakban meg-
szerzett tárgykészítői és elméleti tudást. Az
Oktatási Hivatal által felkért képző- és iparművé-
szekből álló zsűri az országos döntőbe a beküldött
névnélküli (jeligés) alkotások áttanulmányozása
után összesen 60 pályázót hívott be. Ebből 20 fő
a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény tanulója.

A Szín-Vonal Művészeti Iskola badacsonytomaji
székhelyéről (Tatay S. Általános Iskola) a bábké-
szítés kategóriájában Béres Elizabet Kitti és
Gerstenkorn Kelemen, textilműves kategóriában
Tar Kíra jutott a döntőbe.

A döntősöknek az első és második nap is 5-5
órás gyakorlati feladatot kellett megoldani a ver-
senybizottság előtt. Az adott feladatnak megfele-
lően nemezeltek, szőttek, varrtak, játékokat, bá-
bokat, lakástextileket, öltözékeket, ékszereket ter-
veztek, készítettek.

Tar Kira nagyon szép nemezelt táskát és fonott
ékszert tervezett, készített, Béres Elizabet Kitti
wayang bábot és díszletet, Gerstenkorn Kelemen
pálcikás és kesztyűs bábot alkotott.

A bizottság a textilműves és bábkészítő kategó-
ria döntőjén összesen 20 díjat adott ki, ebből 11
díjat a Szín-Vonal Művészeti Iskola diákjai nyer-
tek el. Baranyai Zoltánné

Az orsázgos verseny döntőjében II. helyezést ért el
Gerstenkorn Kelemen mozgatható, kézre húzható
bábjával

A legjobbak

Az utóbbi hónapokban mintha felszaporodott vol-
na a tűzoltóság dolga – magam is felhívtam a
105-ös számot a Bányász és a badacsonyi strand
közötti lángoló nádas kapcsán. 

Molnár Péter László tűzoltó százados, a bada-
csonytomaji egység vezetője elmondta, hogy való-
ban, statisztika támasztja alá, tavasszal mindíg
több a tűzeset. Az aszályos tavasz kapcsán tűzgyúj-
tási tilalom is volt érvényben, de ennek ellenére
bőven akadt dolga a csapatnak. Hamarosan pedig,
a jó idő beálltával jön a balesetek “szezonja”. 

Ezen elméláztam. Nem is gondoljuk, milyen ke-
mény, felelősségteljes, idegtépázó dolguk van a láng-
lovasoknak. A március 31-i oltási munkálatai kis ka-
tasztrófa-turista közönségének magam is bámészko-
dó tagja voltam édesapámmal. Végignéztük, ahogy a fi-
úk önmaguk épségére nem gondolva sebesen irányul-
nak a több méteresre szökő lángok közelébe, megfé-
kezni azokat. Máskor pedig tragikus kimenetelű bal-
eseteknél segédkeznek – fel sem fogjuk, milyen lel-
ki traumákon mehetnek keresztül. Otthon pedig ösz-
szeszorult szívvel várja őket a család, a kicsi gyerekek.

-Tud-e a tűzoltási munkálatokban arra járó, se-
gíteni szándékozó ember segédkezni? - kérdeztem. 

-Védőruha nélkül nem állhat be senki, hiszen a
füst, a perzselő talaj maradandó egészségi károso-
dást okoz. 

-Mit tanácsol a lakosságnak, milyen óvintézke-
déseket tegyen, aki háza tájékán összegyűlt pl
gallyakat kívánja eltüzelni? 

-Szélben ne égessünk, víz és lapát legyen min-
dig a közelben, ne egyedül égessünk és a tűz kör-
nyékét ki kell pucolni, hogy ne tudjon terjedni.
Felügyelet nélkül ne hagyják ott a tüzet, illetve
mielőtt otthagyják, győződjenek meg róla, hogy el-
aludt és nem maradt parázs.  – válaszolt százado-
sunk. 

Kérdésemre, hogy milyen eszközök állnak ren-
delkezésre, megtudtam, hogy helyben három autót
tudnak akcióba vonni. Ha ezen felül segítséget
kell hívni, akkor az “2-es fokozatú” tűzeset, ami
már nagy eseménynek számít. A kárhelyparancs-
nok vezényli az oltást minden esetben, így van az,
hogy mindenki tudja mi a dolga. 

Ha valaki bármikor tüzet észlel, kérjük, ne kés-
lekedjen a tűzoltókat riasztani. Ne gondolja, hogy
valaki más már bizonyosan hívta őket. Ezzel az
odafigyeléssel nagy segítséget nyújtunk lánglova-
sainknak munkájuk végzéséhez és egy nagyobb
kárt előzhetünk meg, akár emberéletet is menthe-
tünk. A 105-ös központi számot mobilról is ingyen
hívhatjuk, akinek még nincs benne a telefonjában,
kérjük, jegyezze bele.                 

Rajzó Ildikó

Látogatóban lánglovasainknál

Fotó: Baranyai
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Pályázati eredményeink
- Az intézményt fenntartó alapítvány sikeresen

pályázott a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a
Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet "Gyer-
mek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szerve-
zetek kompetenciafejlesztő képzéseit" támogató
pályázati kiírásra. A támogatással a művészeti is-
kola célja a fiatalok testi-lelki egészségigényének
kialakítása (pályázati azonosító: IFJ-GY-11-C-1672).

- Az intézményt fenntartó alapítvány sikeresen
pályázott a Nemzeti Erőforrás Minisztérium azon
kiírására, melynek célja: művészeti versenyek
meghirdetése, lebonyolítása. A Szín-Vonal Művé-
szeti Iskola a "Szemét metamorfózisa" címmel
meghirdetett országos pályázatával a gyermekek
figyelmét a hulladékanyagok újrahasznosítására
tereli, fejleszti kreativitásukat.

2012 szeptemberében Badacsonytomaj Város ön-
kormányzat Kulturális Intézménye útjára indítja
a Badacsony Tehetségkutató Versenyt.

„Ha úgy érzed, hogy tudsz valamit, amiben te-
hetséges vagy és ezt szeretnéd másoknak is meg-
mutatni, akkor jelentkezz és mutasd meg!”

Nevezési kategóriák: néptánc, modern tánc, dis-
co tánc, népdal, táncdal, népzene, könnyűzene,
komolyzene, vers, próza, színjátszás, paródia, bű-
vészet és egyéb kategória.

Korcsoportok: 
I. korcsoport – 8 - 14 éves korig
II. korcsoport – 14 éves kortól
A verseny helyszíne:
Egry József Művelődési Ház 
Badacsonytomaj, Római út.69.
Nevezési határidő: 2012. augusztus 24.

A versennyel kapcsolatos további információk
illetve nevezés az alábbi elérhetőségeken:

Badacsonytomaj Város Kulturális Intézménye
8258 Badacsonytomaj, Fő u.14.
Tel.: 06-87-571-115, 06-87-571-270, 06-30-852-9717
Email: vmk@badacsonyiprogramok
web: www.badacsonyiprogramok.hu

Badacsony 
Tehetségkutató Verseny
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Vízkelety Béla emlékére
Elhunytál, Béluska, régi jó barátom,
Sajnálom is nagyon, hogy többet nem látom.
Rajta nem fogott ki egyetlen motor sem,
Vitték kosárban, szétesve, sérülten.

Megcsinált ő mindent, régit, ósdit, újat,
Napokig dolgozott, varázsolta újra. 
Szépen verselt, szavalt, példát is mutatott,
Szerette a zenét, sok mindent olvasott.

Így töltöttük vele a nyárest napokat,
Vígan ropogtatva ettük a sült halat.
Meséltünk, vicceltünk, elnosztalgiázva,
El-el mélyedtünk a Badacsonyi nyárba’.

Jószívű ember volt, senkinek nem ártott,
Segített mindenkin, ha módjában állott.

Isten nyugosztalja.
Harmati Miklós

A hajózási idény befejeződésével a balatoni sze-
mélyhajókat Siófokon vonják össze, ahol a tél fo-
lyamán elvégzik rajtuk a szükséges javításokat,
hogy a következő szezont megújulva, megszépülve
kezdhessék el.

Így történt ez 1944-ben is, de akkor alighogy ösz-
szesereglettek a hajók, máris menekülniük kellett
az északi partra, mivel december 3-án a szovjet
csapatok – a németeket üldözve – elérték Siófok
térségét is. A Siófokról menekülő hajók közül a
balatonfüredi kikötő keleti oldalánál horgonyzott
le a Kisfaludy, a Helka és a Jókai gőzhajó, vala-
mint a Szigliget, a Csongor, a Csobánc, a Szent
István, a Szent Miklós, a Boglár és a Badacsony
motorosok. A Kelén gőzös és a Tünde motoros a
révfülöpi kikötőben kapott helyet.
Alig három hónap múltán Füred környékét is

megközelítették az oroszok és március 24-én dél-
után elkezdődött a magyar és a német alakulatok
menekülése nyugat felé. A kora esti órákban ért
Füredre az a német utászzászlóalj, amely aztán
hírhedté tette a nevét esztelen rombolásaival.
Ugyanebben az időben a Füreden összpontosított

20. magyar gyaloghadosztály folyamőrzászlóalja
kapta azt a megbízatást, hogy a kikötőben hor-
gonyzó összes balatoni hajót robbantsa föl. A zász-
lóalj parancsnoka azonban megtagadta a paran-
csot, így azt az említett német utászok hajtották
végre, vandál módon…
A hajókat a fenékszelepek megnyitásával is el

lehetett volna süllyeszteni néhány óra alatt, de a
németek ragaszkodtak a tökéletes megsemmisítés-
hez, és olyan nagy mennyiségű robbanóanyagot
halmoztak föl a hajókon, hogy azokat csak össze-
roncsolva lehetett robbantással elsüllyeszteni.
Bozzai István hajóvezető, aki szemtanúja volt az

eseményeknek, az alábbiakat jegyezte fel: „1945.
március 24. Megkezdődött a balatoni hajózás utol-
só felvonása. Miután elvezényelték a hajókról a
hajósokat, kezdetét vette egy új vandál korszak. A
felrobbantott, elsüllyesztett, lángoló hajók fénye
megvilágította az eget és a hajósok arcán végigfo-
lyó könnyeket.”
A tragikus látvány rádöbbentette a hajósok egy

kis csoportját, hogy talán meg lehetne menteni a
révfülöpi kikötőben horgonyzó Kelén és Tünde
hajókat…
„Ezekben a hajókban is elhelyezték a robbantó-

tölteteket a német és nyilas folyamőrök… Reggel
ezeknek is lángolva kellett volna a vízbe bukni-
uk… A hajósok maroknyi csoportja csónakkal a
két hajóhoz evez az éjszakában. Felhúzzák a ha-
jókra a lobogókat és kihordják gyomrukból a
pusztító robbanóanyagokat. Mint az árnyak imbo-
lyognak, szó nem hallatszik, most a halállal cimbo-
rálnak. Hibázni nem szabad, mert akkor az út a
vesztőhelyre visz, pedig itt mindenkinek van hoz-
zátartozója, mindenkit vár haza a feleség, a gyer-
mek… Kinyitják a két hajó fenékcsapját és a reg-
gel érkező robbantócsoport a víz alatt találja a
Balaton két fel nem robbantott hajóját: a Kelént
és a Tündét.” A háború után ezekből csak kiszi-
vattyúzzák a vizet és nekivághatnak a Balatonnak.
A két hajó megmentőinek neve ott szerepel a

balatoni hajózás aranykönyvében: Fejes Gábor ha-
jóvezető, Bozóki Rezső gépész, Nagy György gép-
kezelő, (Tünde), Zsoldos Péter hajóvezető, id.
Somogyi Gyula gépész, Móri István gépkezelő,
Szabó Péter matróz (Kelén).
Szabó Péter tősgyökeres kisőrsi volt, nevére és

egyenruhás alakjára ma is sokan emlékeznek tele-
pülésünkön.
A háború után először a Tünde motoros kezdte

meg járatait a Füred-Siófok hajózási útvonalon,
majd a Füreden másodikként kiemelt Boglár mo-
toros indult meg Badacsony és Fonyód között,
1945 nyarán.
Visszatérve a füredi hajókatasztrófához, elmond-

hatjuk, hogy a hajórobbantó német utászok alig
végeztek barbár „munkájukkal”, máris menekülni-
ük kellett az oroszok elől, a zsúfolt 71-es úton
nyugat felé. Badacsonytomajhoz érve aláaknázták
a négy évvel korábban elkészült vasúti felüljárót,
amelyet a sarkukban csörömpölő orosz páncélo-
sok „orra” előtt szándékoztak fölrobbantani. Ezt
azonban megakadályozta egy Czártl nevezetű üze-
mi tisztviselő, aki néhány elszánt társával 1945.
március 27-re virradóra – a német őrt kijátszva –
hatástalanította a híd mindkét oldalán elhelyezett
tölteteket…

Az Ószövetségben a tűz Isten igéjét jelképezi,
amelyet a próféták közvetítettek; de utal az isteni
ítéletre is, amely megtisztítja népét, miközben át-
halad rajta. Jézus szava is ilyen: építő, ugyanakkor
lerombol mindent, ami értéktelen, ami esendő,
ami hiábavaló, és csak az igazságot hagyja meg.
Keresztelő Szent János mondta Jézusról: „Ô majd
Szentlélekben és tűzben fog benneteket megke-
resztelni.”  Azt a keresztséget adta ezzel hírül,
amely pünkösdkor valósult meg először a Szentlé-
lek kiáradásával és a lángnyelvek megjelenésével. 

Jézus küldetése tehát: tűzbe borítani a földet,
nekünk adni a megújító és megtisztító erejű Szent-
lelket. Jézus nekünk ajándékozza a Szentlelket. 

De hogyan működik Ô? 
Úgy, hogy kiárasztja bennünk a szeretetet. Azt a

szeretetet, amelynek – kívánsága szerint – mindig
lángolnia kell a szívünkben. 

És mi jellemző erre a szeretetre? 
Az, hogy nem behatárolt és földi, hanem evan-

géliumi szeretet. Egyetemes, mint a Mennyei Atya
szeretete, aki esőt és napot ad mindenkinek, jók-
nak és gonoszoknak egyaránt, az ellenséget is be-
leértve. Ez a szeretet semmit sem vár el mások-

tól, hanem kezdeményez, elsőként szeret mindig.
Ez a szeretet eggyé válik mindenkivel: együtt
szenved, együtt örül, együtt aggódik, együtt remél
a többiekkel. És ha kell, konkrét tettekben jut ki-
fejezésre. Nem érzelgősség, nem csak szavakban
nyilvánul meg. Olyan szeretet, ami Krisztust sze-
reti a testvérben, szavaira emlékezve: „nekem tet-
ted”. Ez a szeretet a kölcsönösségre törekszik, a
kölcsönös szeretetet akarja megvalósítani a többi-
ekkel. Ez a szeretet – mint evangéliumi életünk
látható és fogható kifejeződése – kiemeli és hite-
lessé teszi mondanivalónkat, hogy evangelizálni
tudjunk, hogy valóban evangelizáljunk. 

A szeretet olyan, mint a tűz, tehát mindig égnie kell.
Hogy így legyen, valamit mindig el kell égetnie.

Elsősorban önző énünket, mégpedig úgy, hogy tel-
jes mértékben a másik felé fordulunk: vagy Isten
felé, úgy, hogy megtesszük akaratát, vagy a fele-
barátunk felé, akinek segítünk. 

A lángoló tűz, bármennyire kicsiny, ha van, ami
táplálja, hatalmas tűzvésszé válhat. 

A szeretet, a béke, az egyetemes testvériség
tűzvészévé, amelyet Jézus hozott a földre.

CL István atya

Katolikus üzenet: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. 
Mi mást akarnék, minthogy lángra lobbanjon!” (Lk 12,49)

Kalmár László: Háború a Balatonon - hajórobbantók és hajómentők

Gyászhír:

Vadász Kálmánné sz. Csizmadia Anna
(született 1928-ban, elhunyt április 15-én)

––––––––––––––––––––––––––––
Vizkelety Béla

(született 1937-ben, elhunyt április 16-án)

Nyugodjanak békében!

Fotó: Bahart

Az ünnepélyes piacnyitás 

Fotó:  Rakics

...bár elmaradt, az esemény semmit nem veszített
ünnepélyes mivoltából. Május 5-én szombaton,
reggel 7 órakor izgatottan mentem el Tomajon a
termelői piacnak kijelölt focipálya udvarába és
boldogan válogattam első vásárlóként, az elsőként
megjelent helyi termelő gyönyörű palántáiból.
Az arra járók kíváncsian tértek be és biztos va-

gyok benne, hogy egyre több helyi termelő fogja
ide hozni portékáját, ezzel is szolgálni a lakosságot.
A termelői piac megnyitását óriási előrelépés-

ként értékeljük. Ehhez igazítottuk a település ál-
lattartásról szóló rendeletét és ezt célozza az is,
hogy az önkormányzati telkeket ingyen kínáljuk
művelésre. Reméljük, önök szemében is láthatóan
körvonalazódik koncepciónk, mely annak ellenére,
hogy hosszú távú terv, röviden megfogalmazható:
önfenntartás. Ma, amikor minden szempontból
válságos időszakot élünk, fontos, hogy azokat a
személyeket, akik tudnak és akarnak segíteni ma-
gukon és családjukon, ne akadályozzuk, ha már
anyagilag segíteni nem tudjuk. Segíthetünk viszont
azzal, hogy rendeleteket szabunk az ő érdekeiket
nézve, hiszen ez közös érdekünk. Településünk
adottságai nem teszik lehetővé, hogy gyárakat,
nagy üzemeket hozzunk létre – valljuk be ez bár a
munkahely létesítési gondokat megoldaná, ki sze-
retne gyár mellett lakni? Családi vállalkozások
azonban minden további nélkül indíthatóak. Ez a
jövő, ez az út vezet az önfenntartó település felé. 

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

A Balaton egyik robbantástól megmentett hajója, a
Tünde



A herendi porcelánok e különleges bemutatóján
19. és 21. századi alkotások egyaránt láthatók,
ezekben a hagyomány és az innováció egyszerre
fellelhető - mondta dr. Simon Attila, a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója. A kiál-
lítás célja, a nemzeti értékek bemutatása, illetve
az, hogy tovább adjuk utódainknak azt, amit előde-
inktől örököltünk. 

Mécs Károly Jászai Mari-díjas, érdemes- és kivá-
ló művész betegsége miatt nem tudott jelen lenni
a rendezvényen, a kiállítást helyette Kondor
Katalin újságíró nyitotta meg. Méltatta a csodála-
tos tárlatot, amely a mai értékvesztett világban
egy  fontos és tiszteletre méltó kivétel, az érték, a
megmaradás szimbóluma. Ezt követően Vastag
Gábor Volt egy álmom című saját versét olvasta
fel a közönségnek.
Csoda születik, amikor a tánc, a pillanat művészete

összefonódik a zeneművészettel, a képzőművészet-
tel és közöset alkot, s a három művészeti ág együtt
az örökkévalóság kifejező eszközévé válik. Ezt a
csodát tapasztalhatták meg a jelenlévők, amikor -
Vastag Gábor keramikus elképzelése nyomán -
Rajzó Ildikó táncművész és Sík Dóra csellóművész
látványos produkcióban idézte a porcelán szépsé-
gét, sokoldalúságát, Bak Zsolt mesterfestő és Ré-
deiné Czapp Ibolya fodrászmester közreműködésével.
A műsor után a vendégek megtekinthették a va-

lóban varázslatos porcelánokat és Egry József
Balatont, Badacsony és környékének szépségét be-
mutató képeit. Majd vendégeink lehettek egy po-
hár hamisítatlan badacsonyi borra, melyet a
Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület borászai
ajánlottak fel és a Borbély Családi pincészet kí-
nált. Megkóstolhatták azt a pogácsát és különféle
süteményeket, melyek a Szita család jóvoltából ke-
rültek az ünnepi asztalra. 
(Cikkünk bővített változatát teljes terjedelemben

olvashatják honlapunkon)
Deák Ferencné

92012. májuswww.badacsonytomaj.hu

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy
május 4-én a Fidesz ülésen elnöki pozíciómról le-
mondtam, nevemet a taglistából töröltettem.
Mostantól “független” képviselőként, ahogy eddíg,

úgy ezután is szabad akaratból, saját meggyőződé-
sem szerint Badacsonytomaj és lakossága szem-
pontjait szem előtt tartva hozom meg döntéseimet
képviselői esküm értelmében.          Rajzó Ildikó

Változás a Fidesz badacsonytomaji csoportjában

A badacsonytomaji FIDESZ alapszervezet 2012.
május 7-én 19 órakor tartotta taggyűlését. A tag-
ság jelezte felém, hogy kezdeményezni akarja
Rajzó Ildikó elnök asszony lemondatását, mert a
tagság nagy része elégedetlen volt az elnök asz-
szony eddigi képviselői munkájával.  

Az elégedetlenség oka, hogy nem a közösségi
szempontok figyelembe vételével végezte munká-
ját, hanem egyéni véleményét juttatta kifejezésre
szavazataival. Információm szerint több esetben
egy-egy napirend szavazása során valaki, vagy va-
lakik mailen jelezték számára, hogy miként sza-
vazzon. Többszöri telefonbeszélgetésünk során, je-
leztem számára, hogy véleményével és szavazatai-
val nem az Öt megválasztó csoportot képviseli, és
ezért jelentős az elégedetlenség irányában. Az
ülés megkezdése előtt Rajzó Ildikó megértve érve-

imet benyújtotta lemondását és kilépését a FI-
DESZ-KDNP pártszövetségből. A taggyűlés meg-
nyitásakor ebbéli szándékát bejelentette a cso-
portnak is, amelynek tagjai azt tudomásul vették.
Rajzó Ildikó tájékoztatott bennünket, hogy a jövő-
ben független képviselőként fogja a munkáját vé-
gezni. Az elnök nélkül maradt tagság az alapsza-
bály értelmében egy hónapon belül választ magá-
nak új elnököt. 

Sajnálatomat fejezem ki a városi képviselő tes-
tület megosztottsága miatt, amely a város további
sikereinek akadályává válhat.

Biztosíthatom a  Tisztelt Választópolgárokat,
hogy a Badacsonytomaji FIDESZ csoport tagjai
továbbra is a város fejlődésének érdekében fog-
nak tevékenykedni.                 Lasztovicza Jenő              

FIDESZ országgyűlési képviselő

Tisztelt Választópolgárok!

Olvasói levelek*

A Tatay Általános Iskola sportéletében a kézilabda
nagyon fontos szerepet játszik, ezt bizonyítja, hogy
a tanulók negyede a Magyar Kézilabda Szövetség
regisztrált játékosa.

Tapolcai Gábor elmondta, hogy az általa irányított
szivacskézilabdás csapatok nagyszerűen fejlődnek, de
az edzéseken kívül is részt vesznek közös progra-
mokban. Nemrégiben egy jótékony célú kezdeménye-
zés nyomán plüssállatokat gyűjtöttek a Heim Pál
kórház kis betegeinek. Köszönet a tanulóknak és
szüleiknek, a rengeteg adományért! Miután a kór-
házban átadták a játékokat meglátogatták a Fővá-
rosi Állat és Növénykertet, majd megtekintették a
Veszprém Arénában az MKB Veszprém-Balatonfü-
red kézilabda mérkőzést. Az egész napos programot
a lányok nagyon élvezték, köszönik mindenkinek a
segítségét, amit a megvalósuláshoz nyújtottak.

Az U11-es korosztály részt vett az Éles Kézisuli
toborzóján a Veszprém Arénában, amelyen kiváló
teljesítményt nyújtottak, de inkább mondják el sze-
mélyesen véleményüket:

Borda Veronika: - A kézilabdát azért szeretem,
mert jól esnek a dicséretek és szeretek versenyekre
járni. Az energiámat kiadhatom közben, így felfris-
sülök mindig és ez a tanulásban is segít. Az edzőnk-
ről csak annyit mondok, hogy ha jók vagyunk dicsér,
ha rosszak, akkor elnéző.

Zentai Nóra: - Azért szeretek kézilabdázni, mert
edzett leszek minden nap. Nagyon sokat lehetek já-
ték közben együtt a barátnőimmel.

Jagasits Gvendolin: - Már négy éve kézilabdázom
és nagyon szeretem ezt a sportágat. Megtanít a csa-
patmunkára, összetartásra és az egymásra figyelésre
is. Nagyon fontos nekünk, hogy sok meccsükre elju-
tunk Tapolcai Gábor segítségével. Remélem mi is
ilyen győztes csapat leszünk.”

Fülöp Nóra és Viktória: - Izgatottan vártuk testvé-
remmel a Veszprém Arénában a válogatót.
Találkozhattunk az egyik veszprémi világválogatott
játékossal Éles Józseffel is. Egész nap jó programok
voltak, például az ugráló várat is kipróbálhattuk, fe-
lejthetetlen élményben volt részünk.

Novák Jázmin: - Azért szeretem ezt a sportágat,
mert sok gólt lőhetek és mert védekezni is szeretek.
Mindig szeretek egészségesen étkezni, mert az fon-
tos a sporthoz, a zöldalma a kedvencem.

Novák Panna: - Minden edzésen igyekszem ott
lenni, irányító poszton szeretek legjobban játszani,
mert a példaképem az MKB Veszprém kézilabdázója
is ezen a poszton játszik. Csillag Virág: - Nagy a moz-
gásigényem, ezért szeretek kézilabdázni. A szüleim
fiatalkorukban szerették ezt a sportágat, ezért kezd-
tem el én is, hiszen ez a legjobb sport, amit ismerek.

Csombó Amanda: - Az Éles Kézisuli toborzó nagy
élmény volt, mert nemrég kapcsolódtam be a csapat
életébe. Tetszettek a feladatok és a kölyök disco is.

Kiss Laura: - A toborzó nekem azért tetszett,
mert játszhattam a kedvenc csapatom arénájában.
Nagyon jók voltak a programok és a hangulat is.

Lőrincz Friderika: - Sportoló családból szárma-
zom, szüleim is kézilabdáztak példaképem az édes-
apám. Szeretek futni és labdázni, ráadásul az osz-
tálytársnőim is járnak edzésre.

Tóth Tímea: - Azért szeretem a kézilabdát, mert
edzett leszek. A mi csapatunk nagyon összetartó,
minden edzésen jobbak leszünk. Ezért kívánom,
hogy minél több gyerek kézizzen az iskolában.    Ky

Az eredmény alapja
a bizalom

A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) má-
jus 9-én tartotta soros, rendes vezetőségi ülését.

Az ülésen megtárgyalták: a hozott határozatok
időarányos teljesítését, a polgárőr szolgálat ellátás
tapasztalatait, az aktuális kérdéseket, tennivalókat, a
közrend, közbiztonság helyzetét, tájékoztatót a PEB
tevékenységéről, a nyári vendégforgalom polgárőr
feladatainak előkészítését       Mórocz István elnök

A nyárra készülnek

A gulyásfőző versenyen csak bográcsban történ-
het a főzés, nyílt tűzön (gázrezsó megengedett,
főzőeszközről, az előre elkészített alapanyagról,
minden csapat maga gondoskodik).

A csapatok a csapatvezető mellett legalább ket-
tő vagy több kisegítőből kell, hogy álljanak. Ne-
vezni június 2-án szombaton 9.00 óráig lehet a
Városháza címén Badacsonytomaj, Fő u. 14. vagy
telefonon 87/571-270; 87/571-115 számokon, illetve
a vmk@badacsonyiprogramok.hu e-mail címen, va-
lamint a helyszínen. Nevezési lap kitöltése a hely-
színen történik. Nevezési díj: csapatonként 10
adag étel biztosítása, melyet a rendezőség által ki-
adott ebédjegyekkel tudja elszámolni a nevező csa-
pat. Díjazás: a zsűri (Halász János, Lukács
Antalné, Ferencsik István) döntése alapján az első
három helyezettet díjazzuk, emellett egy különdíj
kerül átadásra. 

A versenykiírás a www.badacsonyiprogramok.hu

Városnapi főzőversenyFelhívás!
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

Fotó: Deák

Porcelánba zárt varázslatxFolytatás az 1. oldalról



Cseremiszek
A Volga–vidék daloló népe: 

a cseremiszek (marik)
címmel tart előadást 

prof. dr. Pusztay János 
május 23-án este hat órakor 
a Keresztury-házban, amelyre 
a Collegium Fenno-Ugricum 

és Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Kulturális Intézménye tisztelettel meghívja Önt. 

Anyák Napja
Az anyukákat és nagymamákat köszöntötték a
Pipitér Óvodában a május 4-i megtartott ünnep-
ségen, amelyen a kicsik tánccal, énekkel, verssel,
saját készítésű ajándékokkal és virággal kedves-
kedtek a legjobban szeretett szülőnek.

Számomra az anyák napi köszöntés a gyerekek
és a meglett férfi szájából a leghitelesebb - mond-
ta Nagy Lászlóné óvodavezető a termet zsúfolásig
megtöltő résztvevőnek. Olyan ünnepre jöttünk ma
össze, amit nem törvények írnak elő, mégis piros-
betűs ünnepnek számít, mert az emberi szívekben
van feljegyezve - mondta köszöntőjében Krisztin
N. László polgármester - ragyog, melegít a virágil-
latú tavaszi hónap érzelmekben leggazdagabb nap-
ja. Édesanya - nehéz lenne ennek a szónak a tel-
jes jelentéstartalmát meghatározni, hiszen a szí-
vünkben, lelkünkben e szó érzelmi hangsúlyt kap.
Az égi őrangyal mellett van valamennyiünknek egy
földi őrző angyala is: az édesanyja. Ő szenved ér-
tünk világrajövetelünkkor, ő az, aki hősiességgel
áll helyt a családért, a gyermekért - a jelenért, a
jövőért -, aki biztonságot ad, akihez életkorunktól
függetlenül újra és újra visszatérünk, mint az elté-
vedt vándor a kiindulási ponthoz. Az anyák napja
fájdalmas kiáltás a nagyvilágba az évezredes gyö-
nyörű anyaságért, őseink hitéhez való ragaszkodá-
sunkért, a szeretet erejéért, a családokért – foly-
tatta Krisztin N. László polgármester - ha megbe-
csüljük, éppen ők menthetik át a családokat a
jobb jövőnek. Azonban éreztetjük-e vele - ha még
olyan szerencsések vagyunk, hogy megtehetjük –
eléggé a szeretetünket, a hálánkat az életünkért,
az életéért? Keressük őt gyakran, halmozzuk el
ragaszkodásunk ajándékaival, öleljük át karunkkal
és lelkünkkel minden pillanatban. Ky

Gyermek és városnap
június 2. szombat 
Badacsonytomaj - Sportpálya

09:00 Városnapi Gulyás - főző verseny megnyitója
(verseny kiírás a honlapon és az újságban)
Zsűri: Halász János Oscar díjas mestersza-
kács, Ferencsik István a TV-2 Nagy Fogyás
győztese, Lukács Antalné a MENÜ Bt. veze-
tője

10:00 Gyermekműsorok – játék ország, ügyességi
versenyek, játszóház, arcfestés

10:00 Brumi Bandi mesezenekar koncertje
Peti Bohóc műsora

11:00 Jó ebédhez szól a nóta, közreműködik Bódi
Lajos és cigányzenekara

13:00 A főzőverseny eredmény hirdetése
14:00 Koszorúzás a városháza falán elhelyezett

Ferencz Kálmán emléktáblánál
14:30 Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Kulturális Intézménye Foltvarró Klubjának
kiállítás megnyitója a Tájházban.

17:00 Városnapi gálaműsor a település intézmé-
nyinek és amatőr művészeti csoportjainak
közreműködésével.

Fellépnek:
- Nők a Balatonért Badacsonytomaji Szerve-
zetének Kórusa
- Badacsonytomaji Pipitér Óvoda csoportjai
- Tatay Sándor Általános Iskola csoportjai
- Ezüst Kükapu Táncegyüttes

18:30 Meglepetés vendég
19:00 Badacsonytomaj Város 

18 éveseinek köszöntése
21:00 Bál a Fáraó együttessel

10-12 óráig a Dottó vonat ingyenes városnézésre
viszi a gyermekeket (indulás a Sportpályától 10:00)

www.badacsonytomaj.hu10 2012. május

Kulturális Intézmény

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.

Meghívó
A FIDESZ Badacsonytomaji Szervezete 

a hagyományos Trianoni megemlékezését tartja
2012. június 3-án vasárnap este hét órakor 

a Történelmi Emlékparkban, 
amelyre tisztelettel vár minden érdeklődőt.

Zenés kávéházi est
Fejes Antal gordonkaművész és F. Pálfy Zsuzsa
Arany- Katedra díjas zongoratanár volt az április
27-én megtartott zenés kávéházi est vendége,
amelyen a zenei vetélkedő III. fordulójára is sor-
került a művelődési házban.

Fodor József, az intézmény igazgatójának kö-
szöntő szavai után felcsendült Bach-Gounod: Ave
Maria, majd Sammartini: Canto Amorosoja című
darabja. A klasszikus zene kategóriában rendezték
meg a zenei vetélkedő III. fordulóját, amelynek
során ismét nagy sikert aratott a Németh Barna-
bás szerkesztette műsor. A 20 zeneszám elhangzá-
sa után a zsűri értékelte a kitöltött űrlapokat, az
est abszolút győztese dr. Gosztonyi Károly volt, aki
az elérhető 40 pontból 34-et ért el. Jutalmul a
Hotel Bonvinóban wellnes szolgáltatást vehet
igénybe, mely felajánlást ezúton is köszönjük Nagy
Miklósnak.

A vetélkedő után folytatódott a művészházaspár
műsora, felhangzottak többek között Dvorak: E
dalra tanított anyám, Schubert: Keringő,
Rubinstein: Melódia, Schubert: Szerenád,
Boccherini: Menüettjének dallamai, de népszerű
olasz melódiákban is gyönyörködhetett a közönség.
Kötetlen baráti beszélgetéssel zárult az est.

Deák Ferencné

Súlyosbodó bírságok
Lakossági fórum keretében ismertette a Tapolcai
Rendőrkapitányság munkatársa a közlekedést é-
rintő jogszabályi változásokat az Egry József Mű-
velődési házban április 24-én a megjelentekkel. 

A találkozón bemutatták az új trafipax és az
ugyancsak internetes kapcsolattal rendelkező fény-
képezőgépeket. KySzoborszentelés

Meghívó a Badacsonytördemic Községért Alapít-
vány és a Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdő-
egyesület rendezésében történő Szentháromság-
szobor felszentelésére, valamint a Badacsonylábdi
Partszépítő és Fürdőegyesület megalakulásának
81. évfordulója alkalmából tartandó emléktábla
avatására. 

Az ünnepségen sor kerül a Badacsonylábdihegyi
Strand Herczeg Ferenc névre keresztelésére.

Program:
(május 27, vasárnap badacsonylábdihegyi strand)
Az ünnepséget megelőzően a Badacsony He-

gyért Alapítvány 15.30 órakor bemutatkozó sajtó-
tájékoztatót tart. 

16.00 órakor Kovács Károly címzetes esperes
felszenteli a Szentháromság-szobrot

Díszvendégeink:
dr. Kisnemes János, nagyatádi esperes, plébános 
Földi István, badacsonytomaji esperes, plébános
Az Alapítványok és az Egyesület közös célja a

lábdi strand megmentése, melyhez minden segítsé-
get szívesen fogadunk.

Lassacskán hagyományos lesz - a badacsonytoma-
ji FIDESZ szervezésében -, hogy a 10 órás szent-
mise után köszöntjük az édesanyákat.

Így történt ez az idén is május első vasárnap-
ján. Verssel Hidvégi Zolika és jómagam, Sterk
Rajzó Réka egy szép énekkel, Meilinger Anita fel-
olvasással színesítette a kis ünnepet. A kicsik az-
után virággal kedveskedtek az anyukáknak, nagy-
mamáknak.

Korbély László

Anyák napja a 
Szent Imre házban

Fotó:  Kalmár

Fotó:  Deák

Fotó:  Kalmár

Fotó:  Kalmár
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