
Iskolánk 1999. május 6-án vette fel Tatay Sándor
nevét. Azóta hagyomány, hogy névadónk, Tatay
Sándor tiszteletére 2 napos programot szervezünk.
A névadással egyéni arculatot kapott az intézmény,
hiszen az azt megelőző hagyományokra építve sa-
játos vonásokkal egészültek ki tevékenységeink. 

Az idei megemlékezést különlegessé teszi, hogy
ez a 25. tanév, melyet ebben az épületben tölthet is-
kolánk közössége. 

Ha meg kellene fogalmaznom, mi a legfőbb célja
a Tatay-napoknak, nehezen tudnék egyet kiválaszta-
ni. Ha sorra veszem az egyes programok céljait,
mind-mind fontos tanulóink személyiségének for-
málásában. Az imént névadónkra, Tatay Sándorra
emlékeztünk, akinek írói munkásságát, a badacso-
nyi tájhoz, a Balatonhoz, az itt élő emberekhez fű-
ződő mélységes szeretetét példaként állíthatjuk ta-
nulóink elé. Ő látta, meglátta mindazt a szépséget,
amelyet mi talán nem mindig becsülünk eléggé.
Tisztelte az egyszerű földműves embereket, akik
szorgalmas, kitartó, becsületes munkával művelték
meg a hegyoldalt, hogy az idelátogatók messze föld-
re is elvigyék a badacsonyi bor jó hírét. 

Reggeltől éjszakába nyúló program keretében ke-
rült megrendezésre a Város- és Gyermeknap jú-
nius 2-án szombaton, a labdarúgópályán.

Gulyás-főző versennyel vette kezdetét a rendez-
vény. Híres nemzeti eledelünkhöz szinte bármilyen
hús felhasználható, amit a résztvevők ki is hasz-
náltak, hisz készült hagyományos babgulyás, de
volt, aki tanyasi tyúkgulyást készített. A finomabb-
nál finomabb ételeket szakértő zsűri pontozta
Halász János Oscar-díjas mesterszakács vezetésé-
vel, Lukács Antalné, a badacsonytomaji Menü Bt.
vezetője, és Ferencsik István a TV2 Nagy Fogyás
verseny győztese. Első helyen a Polgármesteri
Hivatal Szorgos Hangyái, a másodikon a Bőrsi
Vagányok, míg a harmadikon a Badacsonyi Céh
Turisztikai Egyesület csapata végzett. Külön díj-
ban részesült az ELENOR gárdája. Az eredmény-
hirdetés után mindenki megkóstolhatta a különbö-

ző módon készült gulyásokat, miközben szólt a nó-
ta Bódi Lajos és cigányzenekara előadásában.

Az ugyancsak délelőtt zajló gyermeknap kereté-
ben különböző programokkal, játszóházzal, játék
országgal, arcfestéssel, Brumi Bandi mese zenekar
koncertjével, Peti bohóc műsorával várták a szép
számmal megjelent érdeklődőt. A kicsik örömére
volt tűzoltó- és rendőrautó, rendőrmotor bemutató,
de láthattak golyóálló mellényt és testpáncélt is, a
felnőttek részére pedig ingyenes vérnyomásmérést
végzett a helyi Vöröskereszt. A nagy népszerűség-
nek örvendő Dottó vonat a nap folyamán többször
ingyenes városnézésre vitte az érdeklődőket, aki
megéhezett vagy megszomjazott, zsíros- és lekváros
kenyeret, palacsintát, fagylaltot valamint üdítőt fo-
gyaszthatott. Az ügyességi versenyekre sokan vál-
lalkoztak, a 7-es rúgásban Páros Roland volt a
legjobb, majd Nagy Patrik és Takács Benedek áll-
hatott még „dobogóra”. A „Pipa” rúgó versenyt
Nagy Patrik nyerte, Ódor Ádám és Tóth Gergő
előtt, míg hetes-dobásban Jagasits Gvendolin győ-
zött, megelőzve Borda Veronikát és Csillag Virágot.

Délután a Városháza falán elhelyezett Ferencz
Kálmán Emléktáblánál Jeck Tibor, a Vinum Vulca-
num Borlovagrend tiszteletbeli elnöke emlékezett
borász kollégájára. Dr. Magó Ágnes, Simonné Visi
Erzsébet képviselők és Krisztin N. László polgár-
mester az Önkormányzat, míg a borlovagrend nevé-
ben Jeck Tibor, Szabó István és felesége helyezte el
a megemlékezés koszorúját. 
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Város- és Gyermeknap Tatay-napok
– A 25. tanév az iskola épületében –

Marcelháza Község „Együtt, egymásért” címmel
sikeresen pályázott - az „Európa a Polgárokért”
program keretén belül – egy testvér települési ta-
lálkozó megszervezésére, amelyet május 11-13. kö-
zött tartottak.

A szlovákiai Marcelházának mindig fontos ünne-
pe volt a falunap, melynek jelentőségét idén a
Vasaddal aláírt testvér települési szerződés még in-
kább kiemelte. A meghívásnak eleget tevő népes
tomaji küldöttséget - a teljes létszámban megjelent
képviselő-testülettel együtt - szeretettel fogadták
barátaik, az ünnepélyes megnyitón pedig a helyi
alapiskola tanulói adtak elő színvonalas zenei pro-
dukciót, verset. 

Együtt, egymásért

Június első hétvégéje 1951 óta ünnep: Pedagógus-
nap. Nem valami fontos, kitüntetett, hangos ün-
nep. Csak egy lehetőség, hogy a gyermek és a szü-
lei megköszönje az óvó néninek, tanárainak, hogy
sokat dolgozik értük.

Június 4-én Badacsonytomaj Város Önkormányza-
ta nevében Krisztin N. László polgármester kö-
szöntötte a pedagógusnapi rendezvényen megjelen-
teket a Városháza Rózsakő termében. 

Ellentmondásoktól terhes korunkban, egy bíztató
jövőt kereső országunkban sokan már elfáradva,
kiábrándultan, szinte le is mondtak erről az ünnep-
ről… néha valljuk be, mi pedagógusok is - mondta
a polgármester. Pedig szükség van rá! Szükség, hisz
olyan ünnepre jöttünk össze, amit nem írnak elő
törvények, mégis piros betűsnek számít, mert az
emberi szívekben van évről-évre feljegyezve.
Szükséges, hogy évenként legalább egyszer eszmé-
nyi szépségében lássuk és láttassuk a pedagógusok
hivatását. Azért, hogy ország-világ lássa fontosságu-
kat, az embernevelés virágcsokrokban, köszöntők-

ben felfénylő nagyszerűségét, hogy Önök is önbizal-
mat, új erőt nyerjenek a következő ünnepig a napi
feladatok tengerében. Különös öröm számomra,
hogy én köszönthetem Önöket, hisz amint azt már
több alkalommal elmondtam: ezernyi emlék, szép
élmény köt ide, a badacsonytomaji nevelés-oktatás
ügyéhez, az intézményekhez. Emlék egykori és a
ma is tevékeny kollégákhoz, akiktől kezdőként szak-
mailag-emberileg sokat tanultam, s barátokhoz, aki-
ket az elmúlt évtizedekben ezen intézmény falai
között szereztem. Megköszönte a kollégák közös
célok elérése érdekében tett erőfeszítéseit, és to-
vábbra is ezt a hozzáállást, kitartást és lelkesedést
kérte mindenkitől az elkövetkezendő időszakra.
Köszönetét fejezte ki az áldozatvállalásért, a gyer-
mekek fejlődéséért végzett színvonalas munkájukért.

A jó hangulatot és az ünnepség fényét emelték
Kegye János pánsíp művész gyönyörű, klasszikus
dallamai, melyeket a különleges hangszeren szólal-
tatott meg. Az idei bensőséges ünnep baráti beszél-
getéssel ért véget. Deák Ferencné

Pedagógusnap
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A háromnapos falunap hivatalos eseményének kereté-
ben, a három település képviselő-testületeinek ünnepi
ülésén írták alá Marcelháza és Vasad szerződését

Folytatás a 7. oldalon...

xFolytatás a 4. oldalon...

xFolytatás a 4. oldalon...Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár



Közhasznúsági jelentés
Badacsonytomaj VN Kft. mérlegadatai a 
2011. évi számviteli beszámoló alapján

Eszközök Előző év Tárgyév
A. Befektetett eszközök 37783 34006
B. Forgóeszközök 5367 50280
C. Aktív időbeli elhat. 0 0
Eszközök összesen 43150 84286

Források Előző év Tárgyév
D. Saját tőke 8147 23478
E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 13661 39311
G. Passzív időbeli elhatár. 21342 21497
Források összesen 43150 84286

A közhasznú tevékenységről szóló 
rövid tartalmi beszámoló. 2011. év értékelése

Badacsonytomaj Városüzemeltető Kiemelten
Közhasznú  Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár-
saság - továbbiakban Kft,- működését 2009. janu-
ár 1-én kezdte meg a törvényi előírásoknak meg-
felelően.  

Korábban  KHT-ként működőtt, a Kft. adatait,
szervezetét, a hatáskörök és feladatkörök megha-
tározását, a Társaság működését az Alapító
Okirat és a 270/2010(XII.01.) számú tulajdonosi ha-
tározattal jóváhagyott Szervezeti És Működési
Szabályzat (továbbiakban SZMSZ.) tartalmazza.

A Kft. feladatai az éves Üzleti Tervben- a
Tulajdonos alapítói ülés döntésével egy gazdasági
évre vonatkozóan –a közhasznú feladatok a tulaj-
donossal kötött „Közhasznúsági Szerződés” szerint
a biztosított támogatás mértékéig, míg a vállalko-
zási feladatok Kft. szabad kapacitásainak kihasz-
nálására az önkormányzat vállalkozói megrendelé-
sei, és azokon felül –ügyvezetői döntési körben -
vállalkozási szerződésekben rögzítettek szerint
tervezhető.

A VN Kft. közhasznú és vállalkozási tevékeny-
sége 2011. évben..

A VN Kft. Közhasznú tevékenységét  a Tulaj-
donos Önkormányzat és a Kft. között megkötött
Közhasznúsági Szerződés,  2009.03.-25-i 48/2009
(III. 25) számú Képviselő-testületi határozata alap-
ján végezte.

A VN Kft. Vállalkozási tevékenységét az egyéb
szabad kapacitást lekötő vállalkozási munkák mel-
lett az éves tervezhető Önkormányzat és társasá-
ga között létrejött Vállalkozási (üzemeltetési)
Szerződések jelentik:

- Szerződés a badacsonyi és badacsonytomaji
strandfürdők üzemeltetéséről (2005.-04 -14)

- Szerződés a badacsonytomaji, és az örsi tele-
pülésrészen lévő temetők üzemeltetéséről a 14/
2004.(IV.5.) sz. Önkormányzati rendelet V. fejezet
10.§(1) alapján. (2005. március 31)

- Fizető parkolók üzemeltetése 3/2009. (III.3.)
Önkormányzati rendelet alapján

- Önkormányzati rendelet 2011. év Költségveté-
séről.

1.2. Adatok a 2011. évi gazdálkodásról.
A gazdasági évre az általános válságjelenségek

érezhető megjelenése volt a jellemző. Az előző
évit nem érte el a látogatók, vendégek száma.
Beszűkült az idegenforgalom, így az ebből szár-
mazó bevételeink is.

A VN Kft. gazdálkodását alapvetően befolyásolta:
- A vállalkozási bevételekből fedezzük a köz-

hasznú tevékenység meghatározó részét. A tulaj-
donos Önkormányzat által biztosított támogatás
januártól –szeptember hónapig tartott.

- Az idegenforgalmi idényre való felkészülés
létszámának biztosítása, a közmunkaprogram az
egyéb támogatott foglalkoztatás biztosítása..

„Közhasznú feladatok között:
• A feladatcsoportok összevonását, azon belül a

részletes feladatok visszaellenőrizhetőségének le-
hetőségét. 

• A karbantartási feladatok területén szervezeti
továbblépést.

• Az energiagazdálkodás, racionalizálásának te-
rületén továbblépést.”

• A pénzügyi egyensúly fenntartását
„Vállalkozási feladatok között:
• Az idényjellegű munkacsúcsok és az állandó

létszám szervezeti munkaszervezési feladatok
megoldása.

• A VN Kft. érdekeltségének fejlesztését, ered-
ményességének érdekében.

• Rendeletek,  határozatmódosítások kimunká-
lását. A bevételek növelésének további lehetséges
módjai.

„A személyzeti és munkaügyi feladatok között:
• Az állandó létszám megtartása a megfelelő,

alkalmas szakmai összetétel elérését.
• A feladatokhoz kapcsolódó csoportok kialakí-

tását.
• A munkavégzés biztonsági, munkaegészségi

feltételeinek, a szükséges eszközöknek, szerszá-
moknak a biztosítását.”

A Társaság 2011. évi közhasznúsági jelentése a
Badacsonytomaj VN Kft honlapján megtekinthető.
(www.bvu.hu)

Rakics Anna ügyvezető

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

Badacsonytomaj Város lapja. 
Honlap: www.badacsonytomaj.hu
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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

Eszközök Előző év Tárgyév
A. Befektetett eszközök 0 0
B. Forgóeszközök 775 620
C. Aktív időbeli elhat. 0 0
Eszközök összesen 775 620

Források Előző év Tárgyév
D. Saját tőke 738 620
E. Céltartalékok 0 0
F. kötelezettségek 37 0
G. Passzív időbeli elhat. 0 0
Források összesen 775 620

A Badacsonytomajért Közalapítvány tisztelettel
megköszöni a 2011. évben nyújtott támogatásokat.

A kapott támogatások elősegítették a Közala-
pítvány eredményes működését. Továbbra is vár-
juk szíves felajánlásaikat a 728000030-10001909
számú egyszámlánkra. 

Az alapítvány részére felajánlott SZJA 1%-ot,
és az Önkormányzat által biztosított összeget az
Alapító okiratban meghatározott feladatok ellátá-
sára használta fel a Közalapítvány.

Cseh Ervinné a kuratórium elnöke

Badacsonytomajért Közalapítvány 
2011. évi közhasznúsági jelentése
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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 tart 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

Badacsony Újság Szerkesztősége 
Kalmár György Úr Főszerkesztő 
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
A Badacsony Újság 2012. májusi lapszámában

(XXII. évfolyam 5. szám, mely 2012. május 23 -án
jelent meg) olyan, a személyemet érintő közlemény,
illetve tudósítás Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzat 2012. május 9-i Képviselő-testületi üléséről
(a „Képviselő-testületi ülés” elnevezésű cikkben),
mely egyrészt egyáltalán nem felel meg a valóság-
nak, azaz valótlan állításokat tartalmaz, másrészt
rám, személyemre nézve jelentősen sérelmes. 

A sérelmezett szöveg az alábbi:
„Orbán Péter képviselő válaszában határozottan

cáfolta az elhangzott állításokat, véleményében
konkrét eseteket említve Simonné Visi Erzsébet te-
lepülésre nézve káros ténykedéséről.” 

Kérem, hogy az előzőek miatt a fent hivatko-
zott, általam sérelmezett szöveg helyett, helyreiga-
zításként az alábbi tartalmú közleményt, illetve tu-
dósítást szíveskedjenek megjelentetni a Badacsony
Újság soron következő lapszámában, azonos he-
lyen és azonos betűméretben:

„A Badacsony Újság legutóbbi számában a Kép-
viselő-testület üléséről szóló tudósításunkban va-
lótlanul állítottuk, hogy Orbán Péter képviselő
konkrét eseteket említve szólt Simonné Visi Erzsé-
bet településre káros ténykedéséről.”

Ezért Simonné Visi Erzsébet Képviselő Asszony-
tól elnézést kérünk!

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben a kért
helyreigazítás nem történik meg, úgy a vonatkozó
hatályos törvények értelmében kénytelen vagyok
bírósághoz fordulni, és a törvény ezen útján igaza-
mat érvényesíteni. Mindezt természetesen az eddigi
jó munkakapcsolatunk alapján szeretném elkerülni!

Kérem tehát az előzőek szerinti helyreigazítás
közlését. Köszönettel: Simonné Visi Erzsébet

Helyreigazítás

A következő megjegyzést szeretném az Ön leveléhez
hozzáfűzni: az említett írásban mi nem állítottunk sem-
mit, egy véleményt foglaltam össze egy fél mondatban,
amely eredetileg így hangzott el Orbán Péter képviselő
úr szájából az Ön nyilatkozata után:

„Polgármester Úr, akkor én válaszolnék. Nem
ilyen szépen, előre megfogalmazott dolgokban, de
akkor válaszolok képviselő-társamnak. Cserben-
hagytuk. Nem hagytuk cserben a lakosságot. Ked-
ves Képviselő-társam cserbenhagytátok, amikor eb-
ben a nehéz helyzetben adót emeltetek. Pontosan.
Adót emeltetek a nyaralósoknak, közben a másik
kezetekkel meg visszaadtátok ugyanazt az adót ked-
vezménynek, akkor mi értelme volt? Mondhatom
akkor tovább nyugodtan, hogy mi értelme volt,
hogy semmi, nulla. Azt mondja nyaralótulajdono-
sokról. A Te szádból más sem hangzik el csak a
nyaralótulajdonosok, Téged nem érdekel a helyi la-
kosság sorsa. Vagyonfelélés. Badacsonytomajon, ...
ebben a nehéz helyzetben volt BAHART részvény,
amit most ugye szépen bezúzhatunk, mert nulla
Forint értéke van. Őrizzétek egész nyugodtan, ki le-
het tenni a vitrinbe..., egész nyugodtan a tanácsadók-
kal együtt, akik azt mondták, hogy ezt meg kell tar-
tani. Aztán a helyiek érdeke. Azt mondtad, a
Bányász strandot. A Bányász strand az úgy volt,
hogy volt több jelentkező, aki fölajánlott a Bányász
strand működtetésért összeget, a legnagyobb összeg 1
millió Ft volt. Ti nem fogadtátok el. Azt mondtátok
írjunk ki pályázatot, kiírtátok, - ugye hiába mond-
tam, hogy ne írjunk ki 1,5 millió Ft összegre pályá-
zatot - Ti kiírtátok 1,5 millióra. Utána mikor rádöb-
bentek, hogy (az ÁNTSZ-t kihívták, meg a szakható-
ságokat), mit kell ezen a strandon felújítani, ár-
ajánlat alapján rádöbbentek, hogy hoppá, hátha
másfél milliót kérnek, akkor bocsánatot kérek a
szerződésben benne volt, hogy ezt a testület jóváha-
gyásával le lehet lakni. Ugye, ti akkor rádöbbente-
tek, hogy hoppá az tíz év az mégse mindegy, azt
várjátok el egy vállalkozótól, hogy dobja be hozzátok
a pénzt, aztán majd csináljon, amit akar. Különös
módon belekerült az utolsó pályázati kiírásba, ami
500 e Ft-ra lett kiírva, hogy két év, két év strandüze-
meltetési gyakorlat, nagyon különös módon beleke-
rült. Egyszerűen nem értettük miért. Akkor is meg-
mondtam a véleményemet, hogy nem kellene. Helyi-
ek, ... érdeke ez? És közben egy idegen kapta meg újra,
aki tizenegy évig üzemeltette és egy forintot nem köl-
tött a strandra. Ez a helyiek érdeke?”

Kalmár György

Tisztelt Képviselő asszony!

Felhívás lakókörnyezetünk rendben tartására!
Településünk közterületi részének rendben tartása
közös érdekünk. Számos ingatlan előtt sajnos elha-
nyagolt közterületi rész található, amely a lakókör-
nyezetünket csúfítják és ez által a település meg-
ítélésére sem vet jó fényt.

A fentiek miatt kérjük Badacsonytomaj lakosait
és a településen ingatlannal rendelkezőket, a tulaj-
donukat képező ingatlan és az ingatlan előtti zöld
sáv rendszeres kaszálására, tisztán tartására. Fel-
hívjuk a figyelmet Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzatának a környezetvédelemről és a környe-
zetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX.30.) önkor-
mányzati rendeletének 4. §- ára, amely a követke-
zőket mondja ki: A lakóknak az  ingatlan előtti jár-
da (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg
ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terje-
dő teljes terület), továbbá ha a járda és az út kö-

zött kiépített vagy kiépítetlen terület van, annak
gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyom-
mentesítéséről, a járdaszakasz melletti vagy a tulaj-
donos területén átvezető nyílt árok és ennek mű-
tárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan
elfolyásáról, függetlenül annak tulajdonjogától, köte-
lesek gondoskodni. A fent idézettek be nem tartása
esetén az önkormányzatnak a tiltott, kirívóan kö-
zösségellenes magatartásokról, valamint azok szank-
cionálásáról szóló 22/2012. (V.20.) önkormányzati
rendeletének 2.§ (1) bekezdése alapján 150.000 Ft-ig
terjedő igazgatási bírság szabható ki, azonban nem
célunk az elvtelen büntetés. A fentiek betartását a
Polgármesteri Hivatal folyamatosan ellenőrzi a vege-
tációs időszak folyamán. Közös érdekünk az, hogy a
kötelezettségeket betartva egy élhető települést tart-
sunk fenn. Dr. Weller - Jakus Tamás jegyző

A parlagfű ártalmairól
Az allergiás megbetegedés korunk népbetegsége.

Az allergiás megbetegedések közül az allergiás
nátha vagy szénanátha emelkedik ki, melynek leg-
fôbb kiváltója a PARLAGFŰ (Ambrosia elatior L.),
népies nevén vadkender. E növény pollenjeit a lég-
áramlás a város egész területén szétszórja. Egyet-
len parlagfű 8 milliárd virágporszemet is képes
termelni. A nyálkahártyatünetek a parlagfű virág-
zási idôszakában – júliustól októberig – jelentkez-
nek a betegeknél. Két fô klinikai megjelenési for-
mája van: az egyik a szénanátha, a másik az asztma
bronchiale. Tünetek: – erôs orrfolyás, – tüsszögés,
– orr-, szem-, garat-, fülviszketés, – könnyezés, –
rohamokban jelentkezô nehézlégzés, mely tünetek
igen kellemetlenek és a rendkívül rossz közérzeten
kívül a munkavégzésben is zavarják a beteget. 

A beteg hová forduljon?
A tünetek jelentkezése esetén gyógykezelés céljá-

ból forduljon orvoshoz! Attól függôen, hogy melyik
tünetegyüttes van elôtérben, az orr-, fül-, gégészeti
vagy tüdôgyógyászati kivizsgálás szükséges. A leg-
fontosabb feladat a betegség megelőzése, mivel je-
lenleg olyan gyógyszer, amely ezt a betegséget meg-
gyógyítaná, illetve véglegesen megszüntetné, nem
áll rendelkezésre. A betegség megelôzhetô az aller-
giát okozó tényezô megszüntetésével!

Hol található ez a növény?
Elsôsorban a legmostohább körülmények között

lévô talajokon, a beépítetlen, de elhanyagolt építési
területeken, a gondozatlan parkokban és egyéb
gyepes területeken, a közművek és utak mentén, a
zártkertek parlagon hagyott részein és az elhanya-
golt, nem művelt mezôgazdasági területeken. 

Irtása, visszaszorítása hogyan történjen?
A parlagfüvet – virágzás elôtt – az idôjárástól füg-

gôen a szükséges gyakorisággal végzett kaszálással,
kapálással, gyomlálással kell irtani. A parkokban és
egyéb területen a gyep jó kondícióban tartása (trá-
gyázás, öntözés, kaszálás) nehezíti e veszélyes gyom-
növény elszaporodását. A parlagfű és a növényi aller-
gének kötelező irtását az élelmiszerláncról és a ható-
sági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
mondja ki. Június 30-ig az ingatlantulajdonosoknak
eleget kell tenni ennek a törvényi kötelezettségnek.
Amennyiben ennek nem tesznek eleget, bírság szab-
ható ki. Ezúton kérjük városunk lakosságát, hogy
mindannyiunk egészségének védelme érdekében, ak-
tív közreműködésével állítsa meg a parlagfű terjedé-
sét. Irtsuk ki a legveszélyesebbet, a parlagfüvet!

Dr. Weller - Jakus Tamás jegyző

Felajánlás
Térítésmentes felajánlás érkezett Önkormányza-
tunk felé az alábbi használt bútorokra.

- 1 db automata mosógép, - 1 db színes TV ké-
szülék, - 1 db hűtőszekrény, - 1 db fotelágy, - 2 db
franciaágy, - 4 db fotel, - 2 db éjjeli szekrény.

Az érdeklődők kérelmüket a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osz-
tálya részére (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.)
nyújthatják be.

A beérkezett kérelmeket a Humán Ügyek Bizott-
sága bírálja el soron következő ülésén.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság a veszprémi Schönherz pályán rendezte
meg a hivatásos tűzoltóparancsnokságok megyei
versenyét. 

Az idei megmérettetésen a veszprémi, a pápai,
a pétfürdői, az ajkai, a badacsonytomaji valamint
a balatonfűzfői parancsnokságok mintegy 60 hi-
vatásos tűzoltója vett részt.

A megyei verseny résztvevői két kategóriában,
egyéniben és csapatban adtak számot gyakorlati
tudásukról, ügyességi és gyorsasági feladatokban.

Egyéniben Gerhart Ádám bizonyult a legjobb-
nak, a második helyen Simon József, a harmadik
helyen pedig Kiss Károly végzett.

Csapatban a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancs-
nokság csapata vitte el a győztesnek járó serle-
get, második helyen a badacsonytomaji, míg a
harmadik helyen a veszprémi parancsnokságok
tűzoltói végeztek.

Az emléklapokat valamint a legjobbnak járó dí-
jakat Németh Tamás megyei katasztrófavédelmi
igazgató és Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott
adták át a megyei verseny eredményhirdetésén.

A kormánymegbízott köszöntötte a résztvevő-
ket, majd elmondta, bár mindenki nem győzhet
egy verseny keretében, viszont sok tapasztalattal
lehetnek gazdagabbak és jobban megismerhetik
bajtársaikat a lánglovagok. Dr. Kovács Zoltán sze-
rint minden tűzoltóverseny, amely a múltban gyö-
kerezik és a mában is folytatódik, nagyon fontos,
hiszen a tűzoltók évről-évre számot adhatnak
szakmai tudásukról, bemutathatják ki mit tanult.

Németh Tamás megyei katasztrófavédelmi igaz-
gató elmondta, a versenyt jövőre újra megrende-
zik a megyében működő hivatásos parancsnoksá-
gok tűzoltói számára. MKH

Megyei 
tűzoltó verseny



A foltvarrás hasznos időtöltés, és remek hobbi
azoknak, akik szeretnék megvalósítani elképzelé-
süket.  Gyönyörű használati tárgyak is születhet-
nek a foltvarrás során. 

Június 2-án nyílt meg a Tájházban Badacsonyto-
maj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye
Foltvarró Klubjának kiállítása. A jelenlévőket az in-
tézmény igazgatója, Fodor József köszöntötte. El-
mondta, hogy 2011. októberében Fekete Ferencné
Péterfy Márta kezdeményezése alapján indult a
Foltvarró klub. A cél az volt, hogy a foltvarrás
szépsége iránt érdeklődők a környezetüket szebbé
tegyék, használható tárgyakat alkossanak és nem
utolsó sorban az együtt töltött időt jó hangulatban
töltsék el. Összesen 12 alkalommal, 6-8 fő részvéte-
lével gyűltek össze,  minden második héten kedden,
ahol a foglakozásokat Vassné Sárossy Gabriellával
közösen vezették. Ez idő alatt a foltvarró klub tag-
jai megismerkedhettek a foltvarrás történetével, a
különböző foltvarrási technikákkal, melyekből egye-
di alkotások születtek az egyszerű zsebkendő tartó-
tól a hordható táskáig. 

A rövid ismertető után a jelenlévők megtekint-
hették a kiállítást, melyet a foltvarrók igyekeztek
úgy összeállítani, hogy a látogatók ízelítőt kapjanak
a tagok mindenfajta kedvenc munkáiból. A résztve-

vőket teljesen elbűvölték a szépen kivitelezett, har-
monikus és színes munkák. 

A foltvarrás remek hobby, hasznos időtöltés, hisz
örömet okoz annak aki varrja és annak is aki aján-
dékba kapja.

A foltvarrás szerelmeseit és mindazokat, akik
kedvet éreznek, hogy megtanulják és gyakorolják
ezt a szép művészeti ágat, ősztől ismét várjuk folt-
varró klubunkba. Deák Ferencné
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Az ünnepség hivatalos részeként közös önkor-
mányzati ülésen vettek részt a delegáció tagjai.
Testvérként jöttünk - mondta köszöntőjében
Krisztin N. László polgármester - de nemcsak
azért, mert évekkel ezelőtt szerződést kötöttünk,
hanem a több évtizedes baráti, testvéri, emberi
kapcsolataink miatt, amely mindennek alapja. Amíg
a határok fizikailag elválasztottak bennünket talán
a kintrekedtek keresték jobban az anyaországgal a
lelki-szellemi kapcsolatot, most úgy tűnik, inkább
mi kapaszkodunk beléjük, megpróbálva erőt merí-
teni e nehéz időkben. Európa a polgárokért - hir-
deti a pályázat - nagyon várjuk, hogy Európa a ma-
gyarokért is tegyen, ahogy mi évszázadokon keresz-
tül tettük, s ne fekete bárányként kezeljenek ben-
nünket. A badacsonytomaji emberek jókívánságait
tolmácsolom az újonnan szerződő települések lakói-
nak,- mondta befejezésül a polgármester, átadva
városunk ajándékait.

Nagymamám sokat mesélt Marcelházáról, az itt
élő emberekről - idézte fel gyerekkori élményeit
Marton József Zoltán, Vasad polgármestere - akkor
még nem értettem miért lesz mindannyiszor köny-
nyes a szeme, ha Trianonról beszél. Édesanyám el-
beszélései nyomán már megmagyarázhatatlan hon-
vágy ébredt bennem e település iránt és amint le-
hetett idelátogattam. 

Kegyetlen iskolába járatta a magyart a történe-
lem - mondta ünnepi beszédében Varga Ervin pol-
gármester -, de népünk olyan, mint a kova, mentül
inkább ütik, annál jobban szikrázik. Az elmúlt év-
századokban sokszor voltunk legyőzött, vagy megti-
port állapotban, ami a XX. században az ország ed-
digi legrettenetesebb szétdarabolásához vezetett. A
rendszerváltás óta eltelt két évtized történelmi lép-
tékben csak egy pillanat, de egyre inkább úgy érez-
zük sorsfordító korszakot élünk. Sok szomorú ese-
mény történt Trianon óta, míg az anyaország végre
ki merte mondani, az együvé tartozás félreérthetet-
len igéjét, hogy egyek vagyunk, a tizenötmillió ma-
gyar. A felszínes barátságok után vissza kell jutni
oda, ahonnan a múlt század elején erőszakkal elté-
rítettek bennünket, vissza, hogy évezredes múltunk-
hoz szervesen kötődhessen jelenünk, hiszen mi egy
vérből vagyunk. A több mint ezer éves történelmün-
kért közös a felelősség, a jelenünkért és jövőnkért
is közösen kell vállalni feladatainkat. Akkor is, ha
most egymástól határokkal elválasztva élünk, ha
egykor szülőföldjüket elhagyni kényszerülő emberek
zokogása vissza-visszatérő fájdalmas valóság marad.
De most hisszük azt, hogy az erőszakkal eltépett
szálak újrakötözése hosszú idő után, itt ezen a verő-
fényes tavaszi napon megvalósulhat. 

Az ünnepi műsor része volt az Ezüst Kükapu
néptánc együttes előadása. A három nap során egy-
mást követték a programok, melynek keretében
bemutatkozott a helyi Szent Imre Herceg Borlovag-
rend, a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület pedig
a Badacsony Régióról, településünkről, közvetlen
környezetünk értékeiről, látnivalóiról adott infor-
mációt az érdeklődőknek. A bográcsfőző verseny-
ben elért második helyért egy szép üsttel gazdago-
dott a Nagy László vezette tomaji csapat, emellett a
badacsonyi borászok által felajánlott nedűket is
megkóstolhatták a falunap résztvevői. .      Ky-TSZs

Együtt, egymásért
Ezt követően a Tájházban megnyitották a Kultu-

rális Intézmény keretében működő Foltvarró Klub
kiállítását. A Feketéné Péterfy Márta és Vassné
Sárossy Gabriella vezette foglalkozásokon nagyon
szép munkák születtek, az egyszerű zsebkendőtar-
tótól a hordható táskáig.

Mint minden évben, idén is sokan voltak kíván-
csiak a helyi amatőr előadók műsorára. A Pipitér
Napközi Otthonos Óvoda, a Tatay Sándor Közös
Fenntartású Általános Iskola, a Nők a Balatonért
Egyesület Badacsonytomaji Csoportjának énekka-
ra és az Ezüst Kükapu Táncegyüttes műsora alatt
zsúfolásig megtelt a sátor. A meglepetés vendé-
gekre is sokan voltak kíváncsiak, nagy sikert arat-
tak a szomszéd városból érkező Acro Dance Rock
and Roll Sporttánc Egyesület tagjai, de Giorgio is
nagy tapsot kapott a lelkes közönségtől.

Krisztin N. László polgármester ünnepi köszön-
tője után idén is a 18. életévüket betöltő fiataloké
volt a főszerep. Az elmúlt évek során a Városnap
egyik fontos és felemelő része, amikor a polgár-
mester és a Képviselő-testület tagjai köszöntik a fi-
atalokat. Az idén nagykorúvá váltak: Férhezli
Dávid, Fodor Dániel, Kalmár Krisztián Ferenc,
Kerepesi Lili, Kőmíves Richárd, Lengyel Réka
Renáta, Markovics Patrik, Márton Nikolett, Molnár
Gergely, Nagy Éva Erzsébet, Páros Alexandra, Pass
Natália Leonóra, Sellyei Alíz, Sellyei Zita, Szántai
Ádám József, Szántó Martina, Szombathelyi Ferenc
Dániel, Takács Dániel, Tombor Róbert, Zabó Petra.

A közös koccintás után ismét az önfeledt szóra-
kozásé lett a főszerep, a Fáraó Együttes fergete-
ges bálja előtt Postás Józsi szórakoztatta a közön-
séget. Deák Ferencné

Köszönet! 
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális

Intézménye nevében tisztelettel megköszönöm se-
gítségét és támogatását, amellyel aktívan hozzájá-
rult a 2012. évi Város- és gyermeknapi rendezvé-
nyünkhöz. Sajnos kultúrára és rendezvényre for-
dítható anyagi keretek egyre fogynak, mind orszá-
gosan és településünkön is egyaránt. Rendezvé-
nyeink egyre inkább rászorulnak településünk vál-
lalkozóinak, civil szervezeteinek, lakosságának, és
a környékünkön működő nagyvállalkozások, cégek
segítségére. A mindjobban növekvő gazdasági ne-
hézségek között szükség van az ehhez hasonló
rendezvényekre, melyeknek közösségformáló ere-
je segít úrrá lenni a nehézségeken. Ebben a mun-
kában ad nekünk erőt az Önöktől kapott segítség.

Köszönettel: Fodor József igazgató

Akik a rendezvényt támogatták: 

B1237 Kft.-Nagy Miklós, Badacsony Pékség-Teke
Jenő, Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület, Bada-
csonyörsi Érdekvédelmi Egyesület, Badacsonyto-
maji Nyugdíjasok Egyesülete, Borbarátok N & N
Kft.-Nagy István, Budai Tibor, Elenor Egyesület,
Első Magyar Borház-Szeremley Birtok Kft., Ezüst
Kükapu Táncegyüttes, Fanyűvő Játékpark – Csik
Zoltán és Csik-Vastag Tímea, Fedő Róbert, Feren-
csik István, Forintos Ervin, Gelencsér Tamás,
Generali Providencia Biztosító, Halász János,
Hanibe Kft.-Gajárné Horváth Anikó, Húsbolt-Nagy
Gézáné, Iskolai SZM, Kékkúti Ásványvíz Zrt.,
Krisztin N. László, Margittai Elemér, Menü Bt,
Lukács Antalné, midiTOURIST – Sall Csaba, Mus-
kátli Étterem, Cukrászda-Szita Család, Nagy és
Társa-Sörpatika-Nagy Géza, Nagy Krisztián, Nők a
Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja,
Öreg Halász Horgászbolt-Bankó Istvánné, Pipitér
Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, Pol-
gármesteri Hivatal, Polgárőr Egyesület Badacsony-
tomaj, Remondis Tapolca Kft., Rendőrség, Sport-
egyesület, Szent Orbán Étterem- Locskai Zoltán,
Szikvíz-Baumann Szabolcs, T.E.T.T. Fórum Egyesü-
let, Takács Zsolt, Tapolcai Gábor, Tatay Sándor
Közös Fenntartású Általános Iskola, Triász ’06
Kft., Tűzoltóság, Varga Pincészet Kft., Vastag Ke-
rámia-Vastag Gábor és neje, VN. Kft., Vöröskereszt
Helyi Szervezete, Weller András, Wellerné Sőlét
Tünde.

Külön megköszönöm, hogy meghívásomnak térí-
tésmentesen eleget tett a tapolcai Acro Dance
Rock and Roll Sporttánc Egyesület, valamint Pos-
tás Józsi és Szabó Gyuri (Giorgio) barátom.

Város- és Gyermeknap xFolytatás az 1. oldalrólxFolytatás az 1. oldalról

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Foltvarró Klub kiállítása

Deák Ferencné a téli Balaton szépségeit bemutató fotóit
vitte Marcelházára, ahol három másik művésszel közös
kiállítását a falunapi ünnepség keretében nyitották meg

Fotó: Kalmár



Már hagyományként került megszervezésre a Ba-
latont megkerülő kerékpártúra. 

Pünkösd szombatján reggel 12 fővel indultunk a
badacsonytomaji vasútállomás elől. Két fő kísért
bennünket gépkocsival, akik a csomagjainkat és az
elmaradhatatlan Kékkúti ásványvizet hozták utá-
nunk. Többszöri rövid pihenő után Balatonfüreden
tartottunk ebédszünetet, ahol a nemzetközi Mini
Morris találkozóból is kaptunk ízelítőt.

Kora délutánra a folyamatos szembeszelet és a
dombokat leküzdve megérkeztünk a szokásos szál-
lásunkra, Balatonakarattyára. Itt már  vártak ránk
további csapattagok, négy személy, akik előző évek-
ben is velünk „tekertek”.

Másnap innen mentünk Balatonfenyvesre. Ezen a
napon már szélcsendes szép időnk volt. Ekkor gyö-
nyörködhettünk a fenséges látványban, amit a Ba-
dacsonyi hegy és a körülötte összegyűlt további he-
gyek – dombok nyújtottak. Már ezért a látványért
is érdemes volt megtenni az utat.

Balatonfenyvesen egy korszerű, de nem drága
szálláshelyen a Hubertus Hotelben aludtunk, ahol
szaunában, gőzkabinban és úszómedencében lazít-
hattuk el fáradt végtagjainkat.

Harmadik nap reggelén Badacsonyból hajóval át-
jött ismét négy személy, ezzel a létszámunk 20 főre
szaporodott. Keszthelyen étkezési szünetet tartot-
tunk, amikor egy kis frissítő zápor elért bennünket.
Délután öt óra körül kellemesen elfáradva megér-
keztünk Badacsonyba.

Az előző években sok helyen tapasztaltuk a ke-
rékpárút (már ahol van) rossz állapotát, a fák gyö-
kerei több helyen felnyomták az aszfaltot, vagy víz-
átfolyások rongálták meg az út felületét. Örömmel

tapasztaltuk, hogy szinte mindenhol kijavították a
kerékpárútat, kivéve Balatonederics hosszabb sza-
kaszán és Badacsonyörsön cca. 15 méteres részt. A
másik szomorú tapasztalatom az volt, hogy a
Balatonon körül szinte mindenhol találkoztunk be-
zárt üzletekkel, éttermekkel, lepusztult lakóházak-
kal és nyaraló épületekkel, amelyeken ELADÓ táb-
la „díszelgett”. Nem volt vigasztaló számunkra, hogy
ez a látvány nem csak nálunk van, hanem balatoni
jelenség (de lehet, hogy országos…). 

Nagyon lehangoló a balatoni nádas állapota is.
Kevés helyen volt friss nád, többségében az előző
évek „avas” nád maradványa fogadja a vendégeket,
kirándulókat.

Mindezek ellenére nagyon kellemes hétvégénk
volt, ez úton is köszönetet mondok Verczné Gyön-
gyinek a jó szervezésért.

Sall Csaba
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Miniszteri kitüntetés
A Honvédelem Napja alkalmá-
ból II. osztályú Honvédelem-
ért Kitüntető címet adomá-
nyozott a Honvédelmi Minisz-
ter Harmati Miklós badacsony-
tomaji költőnek, a honvédelem
ügye érdekében huzamos időn
át végzett kiemelkedő tevé-
kenységének elismeréséül.

A budapesti Stefánia-úti pa-
lotában megrendezett ünnep-
ségen több aktív és nyugállo-
mányú főtisztet előléptettek
vagy kitüntettek.

A Tatay Sándor Általános iskola tanulói szüleikkel
együtt éjszakai túrán vettek részt, Horváth László
osztályfőnök vezetésével.

Este nyolckor izgatottan, zseblámpákkal felsze-
relkezve indultunk az iskola elől, és 22 óra körül
értünk fel a kilátóhoz. Ott tábortüzet raktunk, ját-
szottunk, beszélgettünk, a fiúk pedig ijesztgették
egy kicsit a lányokat, akik persze sokat sikítoztak.
Éjfél után értünk vissza az iskolához. Fáradtak, de
jó kedvűek voltunk mind a 38-an. Mi ezzel a túrával
búcsúztattuk Laci bácsit, aki a tanév végén nyugdíj-
ba vonul. Mi voltunk az utolsó osztálya.

Csonka Vilmos és a 4. osztály

Köztünk élnek – tehetségesek

Novák Jázmin
A Tatay Sándor Általános Iskola harmadik osztá-
lyába jár Novák Jázmin, aki szinte minden sport-
ágban otthonosan mozog, de a kézilabdát különö-
sen szereti.

Kézilabdás nevelőedzője Tapolcai Gábor szerint
kivételes izomzattal és határtalan akarati tényezők-
kel rendelkező, rendkívül tehetséges lány Jázmin.
Robbanékony, súlypont emelkedése korosztályában
az egyik legjobb, de a jó fizikai adottságai mellett
szerény és önzetlen is, igazi csapatjátékos. Az
adottságai alapján magas szintű kézilabdázó lehet.

- Jázmin mennyire fontos számodra a sport, van-
e közöttük máris kedvenc?

- Amikor időm engedi, akkor szinte minden nap
sportolok. Általában kézilabdázni, focizni, kosárlab-
dázni, tollaslabdázni és görkorcsolyázni szoktam,
mert ezek a sportágak keltették fel a legjobban az
érdeklődésem, de persze kedvencem a kézilabda. 

- Miért a kézilabdát szereted a legjobban?
- A kézilabdában védekezni és kapura is lőni na-

gyon jó dolog, persze tudom, hogy a csapattársaim
nélkül nem lőhetnék ennyi gólt. Azonban nagyon jó
a csapatszellem, sok remek passzt kapok, amiket
igyekszem mindig a hálóba lőni. Segítünk egymás-
nak a védekezésben is, ha jól megy, akkor bárkit
meg tudunk verni és a győzelem jó érzés.

- Az idei tanévben 134 edzésen és 15 edzőmérkő-
zésen vettél részt, felnőttként is a kézilabdázást
szeretnéd folytatni?

- Igen, ezért mindig megfogadom az edzőm taná-
csait, szeretném, hogy büszkék legyenek rám, a
szüleim és az edzőm is. Ky

Novák Jázmin kiváló adottságait eredményei bi-
zonyítják, hiszen 18 tétmérkőzésen 137 gólt szerzett,
tagja volt a Mikulás-kupán aranyérmes, a jubileu-
mi Tatay-kupán ezüstérmes szivacskézilabda csa-
patnak. A Mikulás-kupán a torna legjobb játékosá-
nak választották. Emellett atlétikában a Több pró-
ba körzeti döntőn a II. korcsoportos leány egyéni
versenyben aranyérmes, a „Földönfutók” tapolcai
versenyén induló 93 futó közül ugyancsak a leg-
jobbnak bizonyult. A Több próba diákolimpiai csa-
patversenyben és a svédváltóban pedig bronzérmet
szereztek. 

A Szín-Vonal iskola júniusi eredményei
A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény a két nagy országos tárgy-
alkotó pályázat döntőjét rendezi meg e hónapban.

Június 20-án rendezi meg a Magyar Művészetok-
tatásért Országos Szakmai Szervezet által meghir-
detett „Bútortervező pályázat” országos döntőjét,
melynek célja funkcionális bútorok tervezése, azok
kicsinyített méretű makettjeinek elkészítése hét-
köznapi tárgyakból, újrahasznosított papírból, mű-
anyagból, fémből vagy szerves anyagból. A pályáza-
ti felhívásra az ország legkülönbözőbb nagyvárosa-
iból (pl. Győr, Budapest) és kisebb településeiről
(pl. Homokbödöge, Kozármisleny, Gara) is érkeztek
nevezési munkák. A döntőbe kerülő tanulók a ter-
vezett bútorhoz készítenek kiegészítő lakberende-
zési tárgyakat, tükröket, lámpákat, képkereteket
az országos versenyen.

Június 21-én kerül sor az intézmény által kiírt
„Újrahasznosítás, azaz a szemét metamorfózisa”-
című országos pályázatot döntőjének lebonyolítá-
sára, melynek célja, hulladékanyagból felvehető, a
kifutón, vagy a valós életben viselhető ruha terve-
zése, kivitelezése. A pályázatra, mint ahogy azt a
mellékelt képek is mutatják az ország legkülönbö-
zőbb részeiről (Budapest, Szeged, Miskolc, Sáros-
patak, Zalaegerszeg, Baja, Kecel, Szigetszentmik-
lós, Szentgál, Paks, Izsák, Kiskunfélegyháza…) na-
gyon igényes pályamunkákat küldtek be az általá-

nos és középiskolás tanulók. A döntőbe kerülő ta-
nulók a helyszínen az általuk tervezett öltözékhez
kiegészítőket (táskákat, kalapokat, ékszereket) ter-
veznek, készítenek. 

A fentieken kívül az intézmény diákjai izgatottan
készülnek az alkotótáborra, melynek ez évi felada-
ta a badacsonytomaji strand főépületének falfres-
kókkal történő díszítésére. Szeretnének olyan ké-
peket festeni, amely kötődik a helyhez és minden-
ki számára kellemes benyomást, élményt nyújt. 

Baranyai Zoltánné

Tóth Anita Zsanett ill. Iványi Melinda újrahasznosí-
tott anyagból készített ruhája látható

Balatoni bringa körút

Éjszakai túra a Badacsony-hegyre

Fotók: Baranyai

Fotó: Sall

Fotó: Iskola

Fotó: Deák
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Badacsonytomaj közigazgatási területét 6 km
hosszan határolja a Balaton, amelynek a vízfelü-
lete 596 km2. Hosszúsága Balatonkenese és
Keszthely között légvonalban 77 km.

A tómedence nagyságához képest a mélysége
igen csekély, átlag 3-4 m legmélyebb az un. tihanyi
kútnál 11,5 méter. A tó partvonalának hosszúsága
körös-körül 197 km.

A Balaton vízének hőmérséklete szoros kapcso-
latban van környékének éghajlatával. A nyári fé-
lévben a szárazföldi éghajlat jut uralomra, a nyár
végén és az ősz elején - főként a délnyugati része-
ken - a mediterrán éghajlat is érezteti hatását. A
Balatonnak, bár elég nagy a vízfelülete, nincs ön-
álló éghajlata, hanem a környező tájak éghajlati
befolyásai érvényesülnek ott is. Csak a tómeden-
cét körülvevő fél kilométeres sávban játszik kimu-
tatható szerepet a víz felületének hőmérséklet-ki-
egyenlítő hatása. A nyári felmelegedés, a forróság
ezen a sávon belül kisebb és a tél is jóval eny-
hébb, mint az Alföldön, vagy a Dunántúlon. A tó
keleti fele melegebb és a nyár is hosszabb, mint a
nyugati felén.

A balatoni nyár (újabban) májustól szeptemberig
tart. A legmagasabb nyári hőmérséklet 30-35 oC,
reggel és este a levegőnél is melegebb. A napi víz-
hőmérsékleti ingadozás ritkán haladja meg a 2 oC-ot.

Igen veszélyes a balatoni vihar. Évente átlag 15
viharos nap fordul elő. Ezek között ritkán kivéte-
lesen nagy vihar is lehet. A Bakonyon át hirtelen
lebukó légáram gyorsan lehűti a levegőt, percek
alatt beborul az ég, viharos szél száguld végig a tó
felszínén, s nagy erővel korbácsolja fel a vizet. A
legnagyobb szélsebességet 1961. július 13-án mér-
ték a Balatonon. Néhány perc alatt viharzó szél
támadt a tavon, s 133 km sebességgel száguldott
végig a felületen. Viharnak nevezik az olyan vad
szelet, amelynek sebessége másodpercenként
meghaladja a 15 métert, óránként az 50 km-t, s 1
m2-re gyakorolt nyomása 15 kg. A Balatonon ez a
7 fokos szél, amely már dörgő, dübörgő hangot ad,
ilyenkor a kis hajók a kikötőkben keresnek mene-
déket, a nagy vitorlások pedig csak a vitorlájukat
felcsavarva közlekednek. A Beafourt-skálán a 8
fokos erősségű szél másodpercenként 19m/mp. és
súlynyomása 23 kg. A 9-es szél már fákat is kitör-
het, rombolja a partokat, elhordja a tetőcserepe-
ket. Zavartalan sugárzású napokon nappal rend-

szerint a tóról fúj a szél, éjjel pedig a partokról a
tó felé. A Balaton azonban túl kicsi ahhoz, hogy
komolyabb szélrendszert alakítson ki. Az itteni
emberek jól ismerik „a parti szelet”, amely naple-
mente után, szélcsendes, meleg estéken kezdődik.
A szárazföld felől ilyenkor gyenge légáramlás in-
dul meg, amely a legerősebb 23-24 óra között és
csaknem egész éjszaka tart.

Igen érdekes jelenség a balatoni délibáb, amely
akkor jön létre, ha csendes napokon felmelegszik
a tó vízének felszíne, s felmelegíti a közvetlenül
felette lévő légréteget is. Mikor aztán a Bakonyból
hűvösebb levegő száll le a tóra, ez mintegy fel-
emeli a könnyebb levegőt, s így a melegebb réteg
a vékony hidegebb réteg fölé kerül. A távoli tár-
gyak képe ilyenkor a valóságtól eltérően felemel-
kedik, s így keletkezik az a nagyfokú sugártörés,
amelyben a tihanyi félszigetet vagy a Badacsonyt
úgy látjuk, mintha a levegőben lógna.

A Balaton rendkívül sekély vízét már a legkisebb
szél is megmozgatja. A sekély víz gyorsan átmeleg-
szik, s a meleg víz gyorsabban jön mozgásba, mint
a hideg. A balatoni hullámok hosszúsága általában
2-3, de erős szélben 6-12 m is lehet. Magasságuk a
tó sekélysége miatt legfeljebb 100-200 cm.

A Balatonon az uralkodó szél az északnyugati. 
A Balatonon 1863 óta folyik rendszeres adatmé-

rés. A tavi vízmércék 0 pontja 104,09 (Adria felet-
ti) magasságban van beállítva. Az eddig észlelt leg-
nagyobb vízállás + 192 cm a legalacsonyabb vízál-
lás 52 cm volt a vízmérce 0 pontjához viszonyítva.

A tókörnyék, s így településünk éghajlatának ki-
alakításában jelentős tényező az adriai tenger kö-
zelsége (350 km) és a Balaton nagy vízfelülete. A
napsütéses napok száma igen magas, hosszú, verő-
fényes az ősz és a tóra hajló hegyoldalakon a víz-
tükör által visszavert napsugarak is hozzájárulnak
az itt termett borok kiváló minőségéhez.

Az évi átlagos csapadék mennyisége 700 mm, a
középhőmérséklet 10,60C.

A Balatonba hulló csapadék évente mintegy 400
millió m3. Ez a nagy mennyiségű csapadék, amely a
tó víztömegének ötödrészénél is több, felduzzasztja
a tavat. Csökkenti viszont a vízmennyiséget a párol-
gás, amely forró és szeles nyári napokon 2 cm-rel
is apasztja a tó vízét. A Balaton évi párolgási vesz-
tesége 600 mm. A vízszint állandóságát a siófoki le-
eresztő- és kamrazsilip-rendszerrel biztosítják.

Jézus, miután a Tibériás tavánál jóllakatta a so-
kaságot a kenyérszaporítással, titokban átment a
tó túlsó partjára, Kafarnaum környékére, hogy
visszavonuljon a tömeg elől, amely királlyá akarta
őt tenni. Sokan mégis a keresésére indultak, és rá
is találtak. Jézus azonban nem fogadta el érdektől
fűtött lelkesedésüket. Ettek a csodálatos kenyér-
ből, de megálltak a puszta anyagi előnynél, és
nem fogták fel ennek a kenyérnek a sokkal mé-
lyebb jelentését, amely rámutat: Jézust azért küld-
te az Atya, hogy igazi életet adjon a világnak.
Csak csodatevőt, földi messiást láttak benne, aki
bőséges és olcsó földi táplálékot tud biztosítani
számukra. Jézus ekkor intézte hozzájuk ezeket a
szavakat:„Ne fáradozzatok veszendő eledelért, ha-
nem azért, mely az örök életre megmarad, ame-
lyet az Emberfia ad majd nektek.”

„Az eledel, amely nem veszendő”, magának
Jézusnak a személye és tanítása, hiszen Jézus ta-
nítása teljesen egy a személyével. Ha az ember
tovább olvassa Jézus szavait, akkor látja, hogy ez
a „nem veszendő eledel” azonos Jézus euchariszti-
kus testével. Azt mondhatjuk tehát, hogy „a ke-
nyér, amely nem veszendő”, maga Jézus, aki igéjé-
ben és az Eucharisztiában ajándékozza magát ne-
künk. A vízhez hasonlóan a kenyér képe is gyak-
ran előfordul a Bibliában. A kenyér és a víz az
ember alapvető, nélkülözhetetlen táplálékát jelen-
ti. Amikor Jézus saját magára alkalmazza a kenyér
képét, az azt jelenti, hogy a személye, a tanítása
nélkülözhetetlen az ember lelki élete számára,

ahogy nélkülözhetetlen a kenyér a test életéhez. A
kenyér persze szükséges. Maga Jézus biztosítja ezt
csodálatos módon a tömegeknek. Önmagában
azonban nem elég. Az ember – anélkül, hogy tel-
jes mértékben felfogná – magában hordja az éh-
séget az igazság, az igazságosság, a jóság, a szere-
tet, a tisztaság, a fény, a béke, az öröm, a végte-
len, az örökkévaló iránt, amelyet a világon semmi
sem képes kielégíteni. Jézus önmagát ajánlja, és
azt mondja, hogy egyedül Ő képes jóllakatni az
ember belső éhségét. Amikor Jézus az „élet ke-
nyerének” mutatja be magát, akkor nemcsak an-
nak a szükséges voltát állítja, hogy belőle táplál-
kozzunk, azaz higgyünk szavainak, és így elnyerjük
az örök életet, hanem arra akar ösztönözni, hogy
tapasztaljuk meg őt magát. Sürgető felhívást intéz
hozzánk, amikor azt mondja, hogy „olyan eledelért
fáradozzunk, amely nem veszendő”. Azt mondja,
hogy az embernek be kell vetnie magát, bele kell
adnia minden képességét, hogy megszerezze ezt a
táplálékot. Jézus nem kényszeríti rá magát senki-
re, inkább azt szeretné, hogy fedezzük fel, tapasz-
taljuk meg őt, és így a miénk legyen.

Pusztán a saját erejéből az ember természete-
sen képtelen elérni Jézust. Erre csak Isten aján-
dékaként képes. Jézus mindenesetre folyamatosan
arra hívja az embert, hogy készüljön fel az aján-
dék befogadására, melyet adni akar neki: s ez az
ajándék Ő maga. Ha az ember folytonosan arra
törekszik, hogy tettekre váltsa igéjét, akkor teljes
lesz benne a Jézusba vetett hit, és úgy fogja ízlel-

ni igéjét, mint a jóízű, friss kenyeret. Ennek a hó-
napnak az igéje nem Jézus tanításának egy részle-
tét állítja elénk (mint például a sértések megbo-
csátása, az elszakadás a földi javaktól stb.), hanem
visszavezet egész keresztény életünk gyökeréhez,
a személyes kapcsolathoz Jézussal. Gondolom,
hogy mindenki, aki elkötelezetten próbálja élni
Jézus igéit, különösen a felebarát iránti szeretet
parancsát, mint Isten összes igéjének és paran-
csolatának a foglalatát, egy kicsit legalább megta-
pasztalja, hogy Jézus lett élete „tápláléka”, aki be-
tölti szíve vágyát, aki örömének és fényének for-
rása lett. Életté váltva megérzi, legalább egy kicsit
az ige zamatát, amely igazi választ ad az ember és
a világ problémáira. Mivel Jézus, az „élet kenye-
re”, végtelen ajándékként önmagát adja az
Eucharisztiában, így magától értetődő, hogy az
ilyen ember szeretettel járul az Eucharisztiához,
és az fontos szerepet játszik az életében. Fontos
tehát, hogy aki közülünk szert tett erre a ragyogó
tapasztalatra, felfedezését ne tartsa meg, hanem
mesélje el másoknak, ugyanazzal a buzgalommal,
amellyel Jézus ösztönöz bennünket, hogy megsze-
rezzük az „élet kenyerét”. Így sokan megtalálják
majd Jézusban azt, amit a szívük mindig is kere-
sett. Ez hatalmas szeretet a többiek iránt, mert
így ők is megismerhetik az igazi életet már itt a
földön, és övék lesz majd egykor az az élet, amely
nem ismeri a halált. Mi többet akarhatnánk en-
nél?

C L István atya

Katolikus üzenet: „Ne fáradozzatok veszendő eledelért, hanem azért, mely az örök életre megmarad, amelyet az Emberfia ad majd nektek.” (Jn 6,27)

Kalmár László: A nyári Balaton
Szépirodalom:
Balatoni szívhalászat: magyar írók balatoni novellái;
García Márquez, Gabriel: Száz év magány; Greene,
Graham: Az isztambuli vonat; Hirvonen, Eli-na: legtá-
volabb a haláltól; Istenadta: vallomások tehetségről és
felelősségről; Mourad, Kénizé: Az arany és az ezüst
városában; Sasson, Jean P.: Fiamért mindent;
Schäffer Erzsébet: Szia, anya! (CD); Wass Albert: Az
utolsó lámpás; Wharton, William: Apa

Gyermek- és Ifjúsági Irodalom:
Telegdi Ágnes: Ébredező természet

Ismeretterjesztő Irodalom:
Visszatalálunk egymáshoz?; Süveges Gergő:
Apaszem; Weldner, Julia: Tinilexikon a szexről;
Sloot, Rebecca: Henrietta Lacks örök élete; Szász
Terézia: Hajók; Moldova György: Keserű pohár 3.
köt.; Cséke Zsolt: Benyovszky Móric és a malga-
sok földje; Stein Aurél: Ősi ösvényeken Ázsiában;
Ducret, Diane: Hírhedt diktátorok asszonyai;
Vajda Miklós: Éj volt, egy síró magyar költővel az
ágyon; Csodaszarvas 4. köt.;

Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros

Értesítés
Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros nyugdíjba

vonulása miatt július 1-től október 1-ig a könyv-
tár csökkentett nyitva tartással üzemel. Munka-
időben az intézmény munkatársai a látogatók
rendelkezésére állnak az alábbiak szerint:
kedd-szerda: 10-15 óráig, péntek: 10-13 óráig.

&Könyvtár

Gyászhírek:
Békássy Péterné sz. Thierry Mária 

(született: 1932-ben, elhunyt május 11-én)
––––––––––––––––––––––––––––
Vigh Ferdinándné sz. Eger Márta 

(született: 1936-ban, elhunyt május 18-án)
––––––––––––––––––––––––––––

Mékli Károly 
(született: 1936-ban, elhunyt május 26-án)

––––––––––––––––––––––––––––
Kuni Gyuláné sz. Bereznyák Anna

(született: 1928-ban, elhunyt május 27-én)
––––––––––––––––––––––––––––

Hardi Gyula 
(született: 1954-ben, elhunyt május 30-án)

Nyugodjanak békében!
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Lehet- e, tudunk-e nemesebb gondolatokat meg-
fogalmazni tanulóink számára, mint amit Tatay
Sándor élete, írásai sugallnak, hogy a szülőföldhöz,
a lakóhelyünkhöz fűződő érzelmi szálak meghatáro-
zó alapjai, gyökerei lesznek későbbi életünknek.

Az összetartozás, az egy közösséghez tartozás ér-
zését különösen fontos napjainkban hangsúlyozni,
olyan lehetőségeket kell teremteni, ahol ezt átélhe-
tik, megélhetik gyermekeink. Ez a két nap erről
szól: mi, Tataysok egy csapat vagyunk! Tudunk egy-
másnak szurkolni a versenyeken, tiszteljük és meg-
tapsoljuk azokat a bátor és tehetséges társakat,
akik verssel, mesével, dallal, jelenettel, tánccal,
hangszeres produkcióval állnak ki a közönség elé.
Tudjuk harsogva biztatni a sportcsapatainkat, de
tudunk veszíteni is, ha méltó ellenféllel szemben
maradunk alul.

A játék, a játszva tanulás is nagy szerepet játszik
ezen a rendezvényen. A vetélkedők feladatai, az
ügyességi versenyek jó alkalmak erre, hiszen tanul-
hatunk a társaktól, és saját hibáink is arra ösztö-
nöznek, hogy gyarapítsuk tudásunkat.

Bízom abban, hogy tanulóink úgy érzik, jó
Tataysnak lenni, büszkék arra, hogy ebbe az iskolá-
ba járnak.

Tatay Sándor sorait idézem: „Egy dologban hi-
szek: a szeretet ésszel fel nem fogható, roppant
erejében. Megteremti a békességet, mely minden
jónak a forrása.”

Hiszem, hogy ha minden ember így gondolkodna,
szebb, nyugalmasabb, harmonikusabb lenne ez a vi-
lág. A szeretet az, ami átsegít bennünket minden
nehézségen, minden kudarcon, mert ha szüleink,
barátaink mellettünk állnak, vigaszt, megértést ka-
punk tőlük, akkor minden problémát le tudunk
küzdeni. Az elért sikerek is csak akkor tesznek bol-
doggá bennünket, ha van kivel megosztani, ha van,
aki velünk örül. A magányos ember, az, aki nem
szeret és akit nem szeretnek, soha sem lesz boldog.
Legyen bármennyi pénze, értéktárgya, az igazán
fontos dolgokat, mint az odafigyelés, a segítőkész-
ség, a gondoskodás nem lehet kikényszeríteni, sem
megvenni.

Arra kértem tanulóinkat, szívleljék meg Tatay
Sándor szavait, s az alapvető emberi értékek tiszte-
letben tartásával igyekezzenek névadónk emlékéhez
méltók lenni.

A kültéri Tatay-szobor avatásakor egy különlege-
sen szép, megható összefogásnak lehettünk tanúi.
Lakatné Mógor Katalin kolléganőnk javasolta, hogy
névadónknak állítsunk emléket az iskola udvarán is.
Fáradhatatlan szervezőmunkája értő fülekre, lelkes

támogatókra talált. Az eredeti mellszobrot, mely a
székesfehérvári Tatay iskolában található, a Tatay
család jó barátja, Búza Barna készítette, aki tavaly
hunyt el, 100. életévében. A másolatokat a Vastag
házaspár ajándékozta iskolánk névadójára 1999-
ben. Fedő Róbert elkészítette a talapzatot, melyhez
Barcza Gábor segített megfelelő bazalttömböt talál-
ni, Vastag Gábor munkája a felirat. Mindannyian té-
rítésmentesen, idejüket nem sajnálva tettek eleget
a felkérésnek. Iskolánk tanulói, dolgozói és a szü-
lők nevében is köszönöm önzetlen munkájukat! 

A délelőtt külön programokkal folytatódott az al-
sósok és felsősök számára. A kisebbek barokk ro-
adshow-n vehettek részt, míg a nagyobbak rendőr-
ségi előadást hallgathattak az internet használatá-
nak veszélyeiről, majd különféle feladatokat kellett
megoldaniuk vetélkedő keretében. 

Az esti művészeti bemutatón nemcsak a mai diá-
kok, hanem egykori tanítványaink is felléptek vers-
sel, tánccal, hangszeres bemutatóval, jelenettel,
énekléssel. A műsor végén az Ezüst Kükapu
Táncegyüttes ajándék előadása után két hatalmas
torta várta a résztvevőket, melyeken tűzijáték szik-
rázott. Az ünnepi programok kötetlen beszélgetés-
sel zárultak. Csizmarik Béláné igazgató

A Tatay-sok sikerei
Az idei tanévben a Tatay sportnapon labdarúgás-
ban, leány kézilabdában, és szivacskézilabdában
versenyezhettek tanulóink. 

Több településről, így Révfülöpről, Tapolca
Város Batsányi és Bárdos iskoláiból a Zala megyei
Vonyarcvashegyről érkeztek a versenyzők, hogy
megmérettessenek ezekben a sportágakban. Az iz-
galmakban bővelkedő tornákon tripla hazai siker
született. Mindhárom csapatunk tagjai aranyérmet
vehettek át, így a serlegek birtokosai is mi lehet-
tünk. A leány kézilabda gólkirálya: Giczi Vivien, a
legjobb kapusa: Kovács Janka.

A labdarúgás gólkirálya: Mékli Alex Miksa, a szi-
vacskézilabda legjobb kapusa: Tóth Tímea, gólkirá-
lya: Zentai Nóra Mária. A torna valamennyi részt-
vevőjének szívből gratulálok, és további sikereket
kívánok. Kitartó munkájuk, akaraterejűk példaérté-
kű legyen valamennyi tanítványunk számára.

Lakatné Mógor Katalin, ISK elnök

Köszönet a támogatóknak!

A badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntar-
tású Általános Iskola tanulóifjúsága, nevelőtestülete
és dolgozói nevében tisztelettel köszönjük a Tatay-
napok sikeres megrendezéséhez nyújtott segítségü-
ket. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra,
hogy sokféle elfoglaltságuk mellett mindig van
Önöknek ideje, ereje ahhoz, hogy jót cselekedjenek,
mosolyt varázsoljanak gyermekeink arcára. A 25.
éves jubileumi évforduló méltó megünnepléséhez
szinte az egész település megmozdult, mert hitte,
hogy az összefogás a szeretet erejével nagy dolgok-
ra képes, ahogy névadónk, Tatay Sándor gondolata
is csodálatosan fogalmazza meg:

„Egy dologban hiszek: a szeretet ésszel fel nem
fogható roppant erejében. Megteremti a békességet,
mely minden jónak a forrása.”

Csizmarik Béláné igazgató, 
Lakatné Mógor Katalin diákönkormányzat vezető

Tatay napok támogatói:

Ábrahámhegy Községi Önkormányzat, Badacsonyi
Borászati Szövetkezet, Badacsonytomaj Hivatásos
Tűzoltóság, Badacsonytomaj Város Kulturális
Intézménye, Badacsonytomaj Város Önkormányza-
ta, Badacsonytomaj Városüzemeltető Kht.,
Badacsonytördemic Község Önkormányzata,
Balaton Elektronika Kft., Balaton-felvidéki
Takarékszövetkezet, Barcza Gábor, Baumann
Szabolcs, Berecz Nikolett, Budai Esküvőruha
Kölcsönző, Bujtor József, Csizmazia Pál, Deák
Ferencné, Dérné Zöld Szilvia, Dr. Folly Réka, Dr.
Maczó Szilárd, Dr. Sellyei Ferencné, Eszterházy
Kastély, Pápa, Fedő Róbert, Folly Péter, Forintos
Ervin, Hidvéginé Mejlinger Anita, Hoffer Péter,
Horgászbolt Tapolca, Horváth Istvánné, Írókéz Kft.
Veszprém, Istvándy Gergely, Járdányi Pál
Zeneiskola, Kalmár György, Káptalantóti Községi
Önkormányzat, Kovács József, Lacus Pelso Pizzéria,
Málik Zoltán, Margittai Elemér, Mékli Bernadett,
Menü Bt., Miditourist Kft., Mozakva Kft., Muskátli
Vendéglő, Nagy Géza (Sörpatika), Nagy Gézáné
(Húsbolt), Nagy Lajos, Nagy László tánctanár,
Nagyné Pál Zsuzsanna, Németh Renáta, Németh
Róbert, Németh Zsolt László Szombathely, Nők a
Balatonért Egyesület, Palavics Ottó Mosoda, Pálfy
Jenőné, Part Imre, Péntek László, Radulyné Halász
Ibolya, Rajzó József, Rendőrség, Sall Csabáné,
Szabó Attila, Szabó Péter, Szabó Szilárd (Fixpont),
Szántai Ferenc, Szántainé Ruzsa Mariann, Szijártó
János, Szín-Vonal Művészeti Iskola, Szorgos Fuvar
Kft., Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Szőllős
Enikő, Szülői Munkaközösség, Takács Zsolt,
Tomposné Fabó Anikó, Tourinform Iroda, Török
Zoltán, Vajkai Béla, Varga Pincészet Kft., Vastag
Gábor, Vella Zsolt, Vinczéné Varga Mária.
Köszönjük a szülőknek a sok segítséget, az egykori
és a jelenlegi tanítványaink felkészülését és közre-
működését.

Tatay-napok - A 25. tanév az iskola épületében

Németh Zsolt László: Gaudeamus

Tudni, látni, átélni, érezni, kimondani kell és lehet,
a jelenünket megédesítő, tisztavizű örömet,
s miközben szemünk a teljesség só ízű könnyeit rejti, 
ünnepi palástját a Teremtő lágyan vállainkra ejti!

Tudni, mert gondolkodó emberré csak az érlel,
ha felfogjuk a maradandót az alázat értelmével, 
s ha kábulat helyett a teljesség ölelését megérezzük,
rádöbbenünk, hogy álmainknak a való soha nem lehet szűk!

Itt, ahol szőlőszemet gyönggyé érlel, vizet fakaszt a táj,
itt, hol bőségről, zamatos borokról zeng mester és tanítvány, 
itt nem vetheti meg lábait más, csak élő hit és remény, 
ezer év teremtő erői munkáltak itt, Badacsony tanúhegyén!

Huszonöt évnyi tisztes robot s aranymosás naponta,
kincseit e felvidék szele, s a tő vize tisztára mosta…
Az idő kíméletlen fogaskereke bár kattog szüntelen, 
a végtelennek ültet és nevel fát a jövőt termő értelem!

xFolytatás az 1. oldalról

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: KalmárFotó: Deák
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Olvasói levelek*

Tisztelt badacsonytomajiak!
Fidesz elnökségi tisztségemről való lemondásom
hátteréről nem kívántam a Badacsony újság ha-
sábjain a tárgyilagos bejeletésen kívül egyebet
hozzáfűzni, de Lasztovicza Jenő Úr sorait nem
hagyhatom szó nélkül. 

-A taggyűlés időpontja nem május 7, hanem 2012
május 4, 19.00 órai kezdet volt, melyet én hívtam
össze és Elnök urat is meghívtam rá. Telefonos be-
szélgetésünk során kérte, találkozzunk kicsit hama-
rabb, volna megbeszélni valónk. Elmondta, többen
hívták fel kifejezve rosszallásukat az Egry József
múzeum “Porcelánba zárt varázslat” című tárlat
megnyitóján bemutatott produkcióm miatt. Vála-
szom az volt, hogy nem tudok kritikát elfogadni
olyan személyektől, akik személyesen még csak
nem is látták négyőnk művészi alkotását. Hozzá-
fűztem, ne csináljanak már botrányt egy városban
abból, hogy táncolt a táncművész! A megbeszélt
időpontban találkozásunk azzal kezdődött, hogy egy
borítékot adtam át Elnök úrnak, mely tartalmazta
lemondásomat és tagkártyámat, nem pedig bármi-
féle érvek meghallgatásával. Lemondásomat azzal
indokoltam, hogy döntéseimet szabad akaratból sze-
retem meghozni, miután utánajártam annak, hogy
azzal településem s annak lakosságának javát szol-
gálom. Elnök úr válaszában elmondta, korrekt,
hogy független képviselőként folytatom munkámat,
mert a párt tagjaként ezzel a felfogással nem mű-
ködhetek. A csaknem teljes létszámban ( 14 fő)
megjelent tagságnak bejelentettem lemondásomat,
majd szemükre vetettem: az elmúlt időszakban nem

volt bennük annyi, hogy személyesen keressenek
fel ha valami bajuk volt velem, helyette folyton el-
nök urat zaklatták. Én pedig nem vagyok hajlandó
az óvodás játékaikban részt venni. Bejelentésem-
mel meglepetést okoztam. A tagságot ezután magá-
ra hagytam felocsúdni abból. 

-Az, hogy én “mailen” kapok jelzéseket valaki,
vagy valakiktől, hogy hogyan szavazzak... nevetséges.
Pedig az informátor szavahihető ember hírében áll-
hat, ha egy országgyűlési képviselő ilyen mértékben
ad rá. Valaki a tárgyalóteremben úgy néz ki, hogy
nem a dolgával, hanem bolondságok kitalálásával
foglalkozik. Kíváncsi lennék, milyen módon kíván-
tak bizonyítani egy ilyen állítást, milyen alapon
mertek ilyet egyáltalán kijelenteni úgy, hogy több
ízben szembesültek már azzal, hogy 1-2 vélemény
álláspontom megváltoztatásához bizony, kevés.
Kizárólag azért nem indítok e kijelentés miatt eljá-
rást, mert szeretem a békességet, a nyugalmat és
van nekem éppen elég dolgom. Javaslatom minden-
kinek: nézzen önmagába, nézzen szét a háza táján,
van mindenhol bőven elég tennivaló. Ha valami
nem jó, nem működik, hozzuk rendbe ha lehet.
Változtassunk rajta, ha más megoldás nincs. Csak
az unatkozó ember dugja mindig más dolgába az
orrát és mi szükség van rá? Mennyivel szebb lenne
a világ, ha mindenki elsősorban a saját dolgával
foglalkozna! Gondolkozzanak el ezen és fogadják
őszinte kívánságomat: Legyenek boldogok ezen a
gyönyörű helyen!

Rajzó Ildikó

Tisztelt Választópolgárok!
A Képviselő-testület 2012. május 9-ei nyilvános, soros
ülésén a következő szó szerinti mondatokat fogalmaz-
tam meg napirend előtti felszólalásomban (bizonyíték
a videofelvétel és a hanganyag tartalma):

„Továbbra sem szeretnék a Badacsony újságban
semmilyen cikket, vagy hangulatkeltő megnyilvánuláso-
kat tenni. Ezt elmondtam, akár a négyeknek, ha így ez
pontosabb vagy bárkinek. településért szeretnék tevé-
kenykedni, de egy két dolog mellett én sem szeretnék
elmenni, amit úgy érzem, hogy nem reakcióként, ha-
nem jószándékul szeretnék elmondani most is. Az épít-
ményadó emelésről elmondtam a véleményemet már
több bizottsági és testületi ülésen. A Bányász Strand-
dal kapcsolatban viszont annyit szeretnék mondani,
hogy azért egy kicsit szégyellhetné magát, hogy ködö-
sen fogalmazzak a Képviselő-testület ebben a tekintet-
ben, mert ugye voltak itt azért lehetőségek a kezünk-
ben. - Az alpolgármester úrnak is többször próbáltam
pedzegetni – én nem mondom, hogy jogszabályokat
kell sérteni, meg önkormányzati rendeleteket, - de mi-
kor volt itt több pályázó, akár Szabó Szilárd, vagy
Szántai Krisztiánról beszélünk, akik településen élő
családos kisgyermeket, csecsemőt nevelő állampolgá-
rok. Nekünk úgy érzem, hogy a jogok mellett, köteles-
ségünk lett volna fórumokon vagy egyéb, akár bizott-
sági üléseken leülni és átbeszélni velük ezt a történe-
tet. Úgy érzem, ne haragudjatok a kifejezésért, de nem
igazán tökös, magyar hazafi embernek tartom azt, aki
ebben a nehéz gazdasági helyzetben egy csecsemő asz-
taláról leveszi a kenyeret.” Ezt muszáj volt leírnom,
ugyanis a Badacsonytomaj honlapján megtalálható
Fórumon május 31-én Csizmáskandúr szerzői néven
megjelent egy Mutyi-falva című írás, válaszul az álta-
lam elmondottakra. A korrupció szó jelentését megma-
gyarázva és célozgatva, mondataimat is a korrupció és
mutyizás tárgykörébe sorolja, felvetve az óvoda nyílás-
záró cseréinek korrupciógyanús eljárását. Ezzel kap-
csolatban szeretném közölni a tényeket! 2009.09.19-
2010.10.03. között nem voltam képviselő-testületi tag! A
Badacsonytomaj VN Kft. árajánlatkérésére 2010.06.28-
án árajánlatot bocsátott ki a Forintos Tradíció Bt.

A munka odaítélésében nem én döntöttem! A vállal-
kozói szerződést július 9. napján a bt. ügyvezetőjeként
megkötöttem. A kivitelezés lezajlott és augusztus 27.-
én a műszaki átadás átvétel megkezdődött. Mivel gaz-
dasági társaságom CE minősítéssel rendelkezik, a fa
nyílászárók gyártása terén megfeleltünk a felhívás kö-
vetelményeinek és a CE miatt számomra kötelező mű-
szaki paraméterek figyelembevétele mellett, helyi
munkavállalókkal, és helyi felületkezelő alvállalkozók
bevonásával mindenki számára sikeres kivitelezést bo-
nyolítottunk le. Megjegyzem bizonyára véletlenszerűen,
és nem „jóakaróim szándékából”, a kivitelezést a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy eljárás keretében vé-

gig ellenőrizte, mely eljárás megszüntető végzéssel zárult
tartalom nélkül! Visszatérve „Csizmáskandúr” válaszcikké-
re reagáló, „Fatia Negra” felhasználó ebben a folya-
matban felveti a hivatali visszaélés és vesztegetés fo-
galmát, ami ebben az esetben szerinte bűncselekmény.

Gondolom, ha alapos lenne a feltételezésük és bizo-
nyítékaik vannak nyilván már feljelentést tettek volna.
De ezután is megtehetik!!! Addig is, a 2. fórumon meg-
jelent cikkre reagálva 2012. június 4-én a tapolcai
rendőrkapitányságnál bejelentést tettem ismeretlen
tettesek ellen a Btk. és a Ptk. ide vonatkozó paragra-
fusai szerint ügyvédem tanácsára sérelmemre elköve-
tett, rágalmazásra, becsületsértésre utaló és egyéb sze-
mélyemet lejárató megfogalmazások szerzőivel szem-
ben. Ezúton köszönöm a rendőrkapitányság gyors, ha-
tékony és lényegre mutató intézkedéseit.

Meglepődéssel tapasztaltam, hogy manapság az in-
formatikai - akár titkos kapcsolatok is feltérképezhe-
tők! Igaz önök közül is sokan sejtik (Csizmás-kandur,
Fatia Negra ”és csapata”) valódi személyét. Mivel nem
szeretnék újabb feszültségeket, a településen a 2014-
es önkormányzati választások előtt lehull a lepel.
Ahogy Csizmáskandúr is fogalmaz: de „mindig csak az
igazat”!! Megígérem nektek, 2014-ben azt fogom leírni
én is!!!!! Tisztelt Badacsonytomaji Választópolgárok!
Továbbra is, ahogy eddig tettem az itt élő emberek
mellett a lehetőségeink és a jogszabályok figyelembe-
vételével „személyemet lejárató megfogalmazások és a
nyakamba akasztott koholt vádakkal szembenézve (kor-
rupció, vesztegetés, hivatali visszaélés stb.)” is kiállok a
településem lakóiért főleg, ha helyi családokról van
szó. Remélem ez a ciklus nem úgy fog szerepelni a
történelemkönyvekben, hogy melyik képviselő tudta a
másikat akár egyéni, akár más érdekből álszent játé-
kokkal személyiségét feltételezhetően gyűlöletkeltő
megfogalmazásokkal felruházni, mert úgy gondolom
2010-ben nem ezért választottak meg bárkit közülünk
az állampolgáraink. Politikailag felesleges és gyűlölet-
keltő hozzászólásokat ezután sem teszek! Képviselői
eskümben leírtak szerint végzem munkámat, Nagyon
sok tennivaló áll előttünk (közterületek rendbetétele,
strandok fejlesztése, vásárlóigények megoldása, mun-
kahelyteremtés a turizmussal karöltve stb.), amit nehéz
helyzetünkben csak összefogással fogunk tudni megol-
dani, de így is nagyon körültekintő döntések meghoza-
tala és sok egyeztetésen a komplex vélemények egye-
sítése lehet az iránymutató.

Önöket pedig arra szeretném kérni, személyesen
győződjenek meg a képviselő-testület munkájáról! Vá-
rom a település érdekében megfogalmazott jó szándé-
kú észrevételeket, kritikákat, és szívesen látom önöket
a nyilvános bizottsági és képviselő-testületi üléseken!

Forintos Ervin Gyula 
önkormányzati képviselő, (Fidesz-KDNP)

Mindenki így ismerte Bogi. Bogár. Békássy Bogi
néni. Csak kevesen tudták a keresztnevét, még
kevesebben a vezetéknevét. Születésekor Thierry
Mária Gabriella néven anyakönyvezték. 

Köztudatba a Bogár beceneve került, melyet
valamikor régen, a bogárfekete hajáról kapott.

Jókedv, széles mosoly, kirobbanó kacagás jut
eszembe. Azt vallotta, hogy a problémákkal szem-
ben egyetlen fegyverünk van: a humor, a nevetés.
Mellette nem lehetett unatkozni, szomorkodni.
Persze baj, az is volt bőven, hiszen háború, ön-
kény jellemezte fiatalkorát, mikor a napi megél-
hetés is gondot jelentett. Így aztán mindig keresni
kellett a humort, az okot a kacagásra. Meg is ta-
lálta, és ez rendre segített. Azt tartotta, egy jó
nevetésért érdemes volt reggel felkelni.

Bogi 
Sokan ismerték. Ha Tomaj központjában meg-

látták tiszteletreméltó hófehér haját, záporoztak
felé az üdvözlések. Mindenki számára volt egy
mosolya, egy kedves szava. Akadémikus vagy két-
kezi munkás, esetleg szomszéd vagy az üzletben
dolgozó kereskedő, szívesen beszélgetett vele, él-
vezte tájékozottságát, lényegre irányuló kérdéseit.

Mi volt Bogi néni titka? Van, aki azt mondja: a
tehetsége, ő egy tehetséges ember volt. Van, aki
azt mondja: a karizmája, a kisugárzása. Jó volt ve-
le lenni, jó volt őt hallgatni. Van, aki azt mondja: a
tudása, a tájékozottsága. Van, aki azt mondja: az
érdeklődése. Mert érdekelte minden, a család, a
világ, a hazánk, a városunk, a másik ember.

Kivételes egyéniségét a családja meghatározta,
és alakította. Hiszen gyermekként bejárta fél Eu-
rópát, édesapja külképviseleten dolgozott. Páratlan
nyelvtudását ennek is köszönhette, tájékozottságát
szintén. A tartalmas gyermekkor után jöttek a há-
ború viszontagságos évei, grafikusnak készült, de
érettségi után hamar férjhez ment, és ide került
Badacsonyba. Itt, ha kellett a három fiú édesanyja-
ként háztartási alkalmazott, ha kellett szőlőmunkás,
ha kellett borkereskedő, ha kellett tolmács, ha kel-
lett idegenvezető, ha kellett az Állami Gazdaság al-
kalmazottja volt. Nem volt olyan téma, amihez ne
tudott volna hozzászólni. Érdeklődése, páratlan
memóriája, stílusa, intelligenciája, előadói vénája a
társaság lelkévé tették. Sokan voltak, akik ha
Badacsonyba jöttek, Bogi nénit mindig felkeresték.

Az alkotás vágya mindig jellemezte őt. Már bő-
ven nyugdíjas korú volt, mikor mások alacsonyabb
sebességre kapcsolnak, hátradőlnek, és azt mond-
ják, „most a pihenés következik”.  Nem úgy 

Bogi néni. 15 évvel ezelőtt több badacsonytoma-
ji társsal együtt megalapította a Kolping Család
Egyesületet. Ez a Plébániához tartozó közösség
elsősorban a lelki és hitélet alakítását, az ehhez
kapcsolódó művészetek megismertetését, megsze-
rettetését tekintette céljának. Ahogy Adolf Kol-
ping annak idején fogalmazott, helytállás és pél-
damutatás: - a családban, - a hitéletben, az egy-
házban, - a munkában, munkahelyen, - a helyi közös-
ségekben, Bogi életével korábban is, az egyesület
megalakulása után is követte ezeket a célokat.

Ez a tevékenység a „szép” fogalmának a min-
dennapjainkba ültetésével kezdődött. Évekig díszí-
tette a templomot, ezzel is utat mutatva arra, ho-
gyan tehetjük szebbé, gazdagabbá önmagunkat,
környezetünket. Az adventi hangversenyek elindí-
tása, Donát búcsúk, kiállítások szervezése, mind –
mind ezt segítették. Sokat lendített mindez kisebb
nagyobb közösségünk életén is. Talán ez hívott
életre új csoportot, és adott inspirációt más kö-
zösségeknek, családoknak. 

Az élet megpróbáltatásai után is érdeklődő, segí-
tőkész, aktív, sőt mondhatom lelkes tagja volt közös-
ségünknek. Nagyon sok szép órát töltöttünk együtt.
Nem lehet elfogadni a szörnyű valóságot, hogy itt-
hagyott bennünket. Nevetése a fülünkbe cseng,
emléke velünk marad, szeretettel megőrizzük.

Bogi, Isten veled, nyugodjál békében!
Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület

Elhunyt Bogi néni
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Helyreigazítás?
A fekete-fehérben megjelenő Badacsony újság
nem csak színeit veszítette el. Lassan pótlapok
kellenek a helyreigazításokhoz.  Részemről csak
két „apróság”: 

Az újság szerkesztője a május 9-i Képviselő-tes-
tületi ülésen elhangzott hozzászólásomat alapvető
tévedéssel közölte. Nem az országos rendőrkapi-
tányt idéztem, hanem Pintér Sándor belügyminisz-
tert. Íme ezt mondtam:

„Lehet, hogy a megbízott kapitányság-vezető
úrnak a ma reggeli hét órás híradót nem volt al-
kalma megnézni, ahol Pintér Sándor belügymi-
niszter kijelentette, a rendőrnek három féle mér-
legelési lehetősége van, helyszínbírságot szab ki,
feljelentést tesz, illetve első alkalommal figyel-
meztethet”.

A Tapolcai Rendőrkapitányság megbízott veze-
tője válasza szó szerint:

„A belügyminiszter úr bármit mondott, most ne
haragudjanak, hogy így nyilatkozok nyilvánosság
előtt, bele van írva a szabályokba, bizonyos kate-
góriákba, hogy mikor figyelmeztethet és mit… ja
és még az sincs, hogy eldönthesse a rendőr, hogy
5, 2, 10, vagy 30 ezer forintot, hanem akkor 30

ezer forintot.”
Hát, mit is mondjak? Itt két markáns ellent-

mondás feszül egymásnak, melyet nem tisztem
feloldani. Ám a nevemben leírt idézet nem az or-
szágos rendőrfőkapitánytól ered, ezért jelen hely-
reigazítást elvárom.

Ugyanezen lapszámban ÁSZ aláírással megje-
lent tudósítást megkozmetikázták, megtakarítás-
ként könyvelnek el veszteségeket. Lejjebb az új-
ság azt állítja: „… az Önkormányzat pénzügyi
egyensúlya rövid távon veszélyeztetett.” Ezzel
szemben az eredeti szöveg a következő: 

„Badacsonytomaj …pénzügyi egyensúlyi
helyzete rövid távon nem biztosított.” (ÁSZ jelen-
tés 21. oldal)

A kifejezések között lényeges tartalmi különb-
ség van, nem kell magyarázni. Ezek szerint a
szerző félretájékoztatta a lakosságot. Nem csak
öncélúan csipegetett a számvevőszéki jelentésből,
de az eredeti szöveget manipulálta.

Az összeollózott tudósítás szerzője bizonyosan
nem az Állami Számvevőszék volt. Kérdés, hogy
ki merte akkor ezt ÁSZ szignóval aláírni?

Kárpáti Lajos

Tévedhetetlenek?
Válasz Kárpáti Lajos „Helyreigazítás?” című

írására.
A fent említett tudósításban semmiféle idézet

nem szerepelt Kárpáti Lajostól. Valóban helyte-
lenül szerepelt ugyan a belügyminiszter helyett
az országos rendőrfőkapitány, de írásomnak nem
is ez volt a lényege, hanem az az ellentmondás,
ami a helyi rendőri vezető és a legmagasabb
szintű rendőri vezetés által kommunikáltak kö-
zött feszült. A Kárpáti úr által most közölt idé-
zetek is éppen ezt támasztják alá.

A Kárpáti úr által említett másik „apróság-
hoz” nem kívánok itt kommentárt fűzni, az ÁSZ
a következőt válaszolta:

Tisztelt Kalmár György! 
Megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom:
Az Állami Számvevőszék éves ellenőrzési tervé-

nek megfelelően ellenőrizte Badacsonytomaj
Város Önkormányzatának pénzügyi helyzetét. A
2012. áprilisában nyilvánosságra hozott Jelentés
megállapította, hogy „Badacsonytomaj Város Ön-
kormányzatának pénzügyi egyensúlyi helyzete rö-
vid távon nem biztosított.” Jelentésünk nyilvános,
bárki számára hozzáférhető és 1211-es számon

megtalálható a www.asz.hu honlapon. 
A 64 oldalas Jelentés legfontosabb megállapítá-

sait 2 oldalon úgynevezett sajtó-összefoglalóban
összegeztük. Ez tartalmazza, hogy „az Önkormány-
zat pénzügyi egyensúlya rövid távon veszélyezte-
tett.” Ez a dokumentum szintén nyilvános, megta-
lálható a www.asz.hu honlapon. 

Fontosnak tartom leszögezni, hogy a sajtó-össze-
foglaló nem szószerinti másolata a Jelentésnek, illet-
ve véleményem szerint a két állítás között nincs el-
lentmondás. Ilyen értelemben mindkét állítás helyt-
álló, tükrözni az Állami Számvevőszék álláspontját. 

A sajtó-összefoglalót elküldtük a Badacsony c.
újságnak, a lap azt változtatás nélkül közölte. A
további félreértések elkerülése végett tájékozta-
tom, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzése
szerint Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
pénzügyi egyensúlya rövid távon veszélyeztetett, a
település pénzügyi egyensúlyi helyzete rövid távon
nem biztosított. 

Tisztelettel:  
Horváth Bálint Sajtótitkár 

Állami Számvevőszék Kommunikációs és
Intézményi Kapcsolatok Osztálya

TETT cikk - nem tetszik…
Az elmúlt hetek történései vegyes érzelmeket
keltenek mindazokban, akik figyelemmel kísérik
a település közéletét.

Tetszett, hogy legtöbb képviselőnknek azonos a
véleménye a követendő célokat illetően. 

Tetszett, mert tudjuk, hogy a város vezetése a
Bahart részvényekből remélt 170 millióval köny-
nyebben gazdálkodott volna. Mégis, képviselőink
inkább vállalják a népszerűtlenséget, meghallgat-
ják az acsarkodást, követik a szigorú takarékosko-
dást, csak maradjon meg a közvagyon. Azokra a
szebb időkre, amikor valóban a települést lehet
velük gazdagítani, munkahelyeket teremteni.

Tetszett, hogy a képviselők többsége igyekszik
visszaállítani a demokráciát. Amikor az elnémított
egyesületeket és a lakosságot visszahelyezik joga-
ikba. Amikor a város érdekében nem ijednek meg
sem saját, sem mások árnyékától, hogy elszántsá-
gukat bizonyítsák.

Nem tetszett az intervenció, ahogyan a „megye
első embere” igyekszik beleszólni Badacsonytomaj
önkormányzati autonómiájába. Lasztovicza Jenő

úr nemrégiben naponta vette a fáradságot és a
telefont a badacsonytomaji Városüzemeltetés élé-
ről eltanácsolt barátja védelmében. Legújabban a
Badacsony újság hasábjain országgyűlési képvise-
lőként írta alá gondolati szárnyalását az önkor-
mányzati szavazások befolyásolásáról. Nem is ért-
jük, honnan vette a bátorságot? Milyen jogalkal-
mazásból avatkozik be bárki Badacsonytomaj kép-
viseleti demokráciájába? Veszprém megye többi
216 településén is ezt teszi, vagy csak mi élvez-
hetjük kitüntető figyelmét? Ki állíthatja annyira
magabiztosan, hogy mely szavazatok mely többség,
vagy támogatói csoport érdekében hivatottak a
várost szolgálni?

Lasztovicza úrtól elvárható lenne, hogy a me-
gyében ügyeljen a törvényességre, a kiegyensúlyo-
zott tájékoztatásra és ne személyes elfogultságá-
nak adjon hangot.

Írásában Badacsonytomaj további sikereit látja
veszélyben. Összegezné talán az eddigi sikereket?
Mondjuk a Hegyközség szanálásától napjainkig?

T.E.T.T. Közéleti Fórum Egyesület          

Olvasói levelek*

Az Állami Számvevőszék 2012. április 25-én nyil-
vánosságra hozta a Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzatánál megtartott ellenőrzése eredményét. 

A jelentésnek számos tanulsága közül talán a
legnagyobb, hogy Polgármester Úr a helyszíni el-
lenőrzés lezárása után a képviselő-testület által
(általunk) meghozott döntéseket közölte.

„A polgármester tájékoztatása szerint a követ-
kező intézkedéseket tette és tervezi az Önkor-
mányzat: 

- a bevételek növelése érdekében 2012. január
1-jétől az építményadó és az idegenforgalmi adó
emeléséről döntött a Képviselő-testület, az adóel-
lenőrzések szigorítását, továbbá a strand pályázat
útján történő bérbeadását határozták el;

- a kiadások csökkentése érdekében a 2012. év-
től az intézmények elhelyezését racionalizálták, a
szerződéseket felülvizsgálták; 

- a 2012. évi költségvetés tervezésénél már fi-
gyelembe vették az önként vállalt feladatok fi-
nanszírozhatóságát a kötelező feladatellátás el-
sődlegességének biztosítása érdekében;”

Pont ezek a lépések voltak azok, amelyeket a
mi hibáinkként emlegetnek oly sokan. A sors iró-
niája, hogy a felsorolt intézkedések miatt kézzel-
lábbal, akár demonstrálva is tiltakoztak ellenünk.
Holott mindezek alapján látszik, hogy a tiltakozás
ellenére helyesen cselekedtünk, amikor a VN Kft-
t, és a Kulturális Intézményt átköltöztettük. Ami-
kor az iskola, óvoda, közvilágítás, és az egyéb kö-
telező feladatokra fordítandó összeget biztosítot-
tuk. És az önként vállalt feladatok (civil szerveze-
tek támogatása, rendezvények kiadásának csök-
kentése, stb.) minimális ráfordítása mellett kar-
doskodtunk. Nem jókedvünkben tettük, hanem
mert felfogtuk, ez a település érdeke hosszútá-
von! Ez az egyetlen Út, a település anyagi helyze-
tének javítása érdekében!

De lássuk, mit üzen még a Jelentés:
„Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyze-

tét összegezve a következők emelhetők ki: Bada-
csonytomaj Város Önkormányzatának pénzügyi
egyensúlyi helyzete rövidtávon nem biztosított. Az
Önkormányzat működési jövedelme a 2007-2010.
évek között negatív volt. A folyó bevételek nem
nyújtottak fedezetet a folyó kiadásokra és az
adósságszolgálatra. A likviditás biztosítása folyó-
számlahitel igénybevételével történt. A működési
kockázatot növeli, hogy a folyószámlahitel napi
átlagos állománya a 2007- 2010. évekhez viszonyít-
va 2011. év I. félévére több mint háromszorosára
emelkedett. Az Önkormányzatnál a fejlesztési
döntéseket megelőzően nem vizsgálták azok jövő-
beni bevételnövelő, illetve kiadáscsökkentő hatá-
sait. A pénzintézettel szembeni és egyéb kötele-
zettségek teljesítése kockázatot jelent. Növeke-
dett az Önkormányzat adósságszolgálata, melyre
nem biztosít fedezetet a működési jövedelem. A
kötelezettségek teljesítésére figyelembe vehető
vagyon értékének fedezetként való beszámítása
bizonytalansági tényezőt hordoz.”

Tisztelt „Városmentők”!
Ha nekünk nem hitték el, hogy a település ér-

dekében tettük, amit eddig tettünk, akkor talán
az ÁSZ Jelentésben leírtaknak már hisznek.
Tudjuk, hogy a változások mindig kellemetlensé-
gekkel is járnak, de közös célunk kell, hogy le-
gyen Badacsonytomaj jövőjének biztosítása!

Kérjük, hogy mindenki vegye komolyan a tele-
pülés helyzetét! Ne a széthúzásra, hanem az ösz-
szetartásra törekedjen! Nézzen mindenki egy ki-
csit magába, és tegye fel a kérdést, mit tett a te-
lepülésért, és mit tehet érte még? 

Mi nem sajnáltatjuk magunkat, hanem készek
vagyunk mindent megtenni a fejlődésért!

Simonné Visi Erzsébet képviselő

Az ÁSZ jelentés tanul-
ságai - ahogy mi látjuk



Kísérleti borok
A Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetében május
17-én tartották a kísérleti borok évente megrende-
zett bírálatát.

A fajtaérték kutatás, a klónszelekció és a techno-
lógiai kísérletek eredményeit 44 mikrovinifikációval
készült bor kóstolásával a helyi szakemberek mel-
lett, az ország minden tájáról érkezett kutatók, hi-
vatalos szervezetek képviselői értékelték.         Ky

Hazánk feldarabolásának 92. évfordulójáról tar-
tottak megemlékezést a helyi Fidesz által szerve-
zett hagyományos ünnepség keretében június 3-
án, a Történelmi Emlékparkban.

Az emlékhely – amely Faragó György ötlete alap-
ján, Forintos Ervin, Vastag Gábor és a Badacsony-
tomaj VN Kft. közreműködésével valósult meg -
harmadik éve figyelmeztet a népünket ért tragikus
eseményekre.

Hangodi László történész beszédében részletesen
ismertette azt az utat, amely Magyarország tragédi-
ájához vezetett. Az erőnek engedve 1920. június 4-
én aláírásra került ugyan a békediktátum, de csak
ideiglenes jelleggel volt hajlandó tudomásul venni a
magyar delegáció és az egész Magyar Nemzet, mert
ebbe belenyugodni, ezt elfogadni sem akkor, sem
utána és igazából ma sem lehet. Trianon sebe a
mai napig fáj, ennek számos jelét tapasztaljuk -
mondta Hangodi László - Trianont igazából nem ír-
ta alá a magyar nemzet soha, új határok jöttek,
amibe bele kellett törődni, de nem felejthetjük el
soha. Emlékeznünk, emlékeztetnünk kell rá, hogy
egykor egy 282 ezer négyzetkilométeres haza lakói
voltunk, s nem szabad elfelejteni azokat, akik ma
az utódállamok területén élnek és őrzik magyarságukat.

A FIDESZ helyi alapszervezetének részéről Bolla
József elnök, Korbély László alelnök, az Önkor-
mányzat részéről dr. Magó Ágnes és Simonné Visi
Erzsébet képviselők, a JOBBIK helyi alapszerveze-
tének részéről Orbán Péter elnök, Károlyi Attila és
Nagy Leopold helyezett el koszorút az emlékműnél.
Az ünnepségen közreműködött a Nők a Balatonért
Egyesület énekkara és Ali Éva, a konferálást Bolla
Emőke vállalta, a technikai feltételeket a város kul-
turális intézménye biztosította. Ky

www.badacsonytomaj.hu10 2012. június

Madarak és fák napja 
A nemrégiben alakult Balaton-felvidéki Nagycsa-
ládosok Egyesületét május 13-án a Folly Arboré-
tum látta vendégül a Madarak és Fák napja al-
kalmából. 

A tíz tapolcai és környékbeli nagycsalád izgal-
mas sorversenyen és kvízjátékon vehetett részt,
ahol madarakkal, fákkal kapcsolatban tehette pró-
bára tudását, mialatt a bográcsban ínycsiklandó
gulyás készülődött. A közös családi program apro-
pója a résztvevő családok közötti kapcsolat elmé-
lyítése volt, azzal a nem titkolt céllal, hogy az
egyesület tagjai minél jobban megismerhessék szű-
kebb környezetük természeti és kulturális értéke-
it, s tegyék mindezt olyan formában, hogy emléke-
zetes élmény maradjon mind a gyermekek, mind a
felnőttek számára. 

Az Arborétum bebarangolása során ritka,
Magyarországon nem őshonos fenyőfajtákkal is-
merkedhettek meg a résztvevők, mint például az
atlasz cédrussal, a himalájai selyemfenyővel, a kí-
nai lucfenyővel. Láthattak óriási, 30 cm-es tobozo-
kat; valamint ősi mamutfenyő-anyát, és kis cseme-
téjét. Bepillantást nyerhettek, hogy hogyan törté-
nik a különleges fenyők, cédrusok szaporítása. 

A legkisebbek kismadarat „kelthettek” ki, per-
sze mindezt csak játékból, de megcsodálhattak
igazi újszülött feketerigó fiókát is. A nagyobb gye-
rekek lelkesen íjászkodtak és trambulinoztak. A
program során a résztvevők játékos formában bő-
víthették ismereteiket a madarak mozgásáról, a
fagyosszentekről, a közelgő pünkösd ünnepéről,
hiszen az egyesület keresztény értékeket képvisel.

Gyönyörű környezetben töltött vasárnap volt ez,
melyért köszönet a vendéglátóknak! Aki teheti, lá-
togasson el Badacsonyörsre és kiránduljon egy jót,
az Arborétum mindenki számára nyitva áll!
(www.follyarboretum.hu)

A Balaton-felvidéki Nagycsaládosok Egyesüle-té-
ről bővebben a bfne.info@gmail.com e-mail címen
érdeklődhetnek vagy telefonon 06-70-778-2991.

Rohály Eszter

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, ko-
molyzene, vers, próza, színjátszás, paródia, bűvé-
szet és egyéb kategória.

Korcsoportok: I.   korcsoport – 8 – 14 éves ko-
rig, II. korcsoport – 14 éves kortól

A verseny helyszíne: Egry József Művelődési
Ház, Badacsonytomaj, Római út 69.

Nevezési határidő: 2012. szeptember 24.
A versennyel kapcsolatos további információk

illetve nevezés az alábbi elérhetőségeken:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat 

Kulturális Intézménye
8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: 06-87-571-115; 06-87-571-270; 06-30-852-
9717; E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu

Web: www.badacsonyiprogramok.hu

A tomaji orgonáért
Az emberi lélek olyan, mint egy gazdagon megépí-
tett orgona: minden sípja szól. (Müller Péter)

A szívünkhöz oly közelálló bazalttemplom orgo-
nájának felújítására várjuk nagylelkű adományai-
kat, hogy ismét régi fényében működhessen ez a
csodálatos hangszer. A támogató belépő 1000 Ft/
fő, de nagyobb összeget is hálásan elfogadunk. 

Előadóest a templom orgonájáért
Szent Imre Templom – július 14. 20:00 óra
Vendégelőadóink: Sebestyén Márta Kossuth-díjas

és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, UNESCO
Artist for Peace nagykövet. Papp János színmű-
vész. Pitti Katalin, Liszt Ferenc-díjas operaénekes,
érdemes művész.

Jótékonysági filmzene koncert
A budapesti Dohnányi Ernő Zeneiskola Gitár-

együttese, Harmonika-együttese, Kórusa és magán-
ének szakos növendékei szertettel meghívnak min-
den érdeklődőt jótékonysági hangversenyükre,
mely a Szent Imre Római Katolikus Templomban
kerül megrendezésre. A koncert bevételét a temp-
lom orgonájának felújítására fordítjuk. 

Szent Imre Templom – július 29. 19:00 óra
Vezényelnek: Bán Réka-kórus, Deli Zsolt-Harmo-

nika-együttes, Draskóczy Zoltán és Visky Dénes-
Gitár-együttes. A koncertre a belépés díjtalan.

Fotó:  Rohály

Fotó:  Deák

Fotó:  Kalmár

Badacsony Tehetség-
kutató verseny

Első deszka a Badacsony Színházhoz.
2012. július 19-én 18.00 órai kezdettel az Egry Jó-
zsef Művelődési Házban Badacsonytomaj Város
Önkormányzat Kulturális Intézménye kötetlen be-
szélgetést szervez játékos, interaktív formában a
színjátszás iránt érdeklődők számára. A közös be-
szélgetést és próbát vezeti Domonkos Ágnes, a
Merlin Színház rendezője, a leendő Badacsony
Színház rendezője. Az est iránt való érdeklődés az
intézmény elérhetőségein: Városháza – Badacsony-
tomaj, Fő u. 14. Telefon: 06-87-571-270; 06-87-571-
115; e-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu

Badacsony Színház

Trianon-emlékest

Köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni
azon tisztelt badacsonyi, badacsonytomaji lakosok
és vállalkozók részére, akik aláírásukkal, segítő ja-
vaslataikkal támogatták közterület foglalási kérel-
memet. Bízom abban, hogy tevékenységem és
munkásságom nagymértékben hozzájárul a Bada-
csonyba érkező vendégek kellemes időtöltéséhez.

Greznár Attila ügyvezető igazgató, 
Happy New World Kft.

Köszönet

Város Bora 2012
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által a korábbi évekhez hasonlóan, 2012-
ben is kiválasztásra került a Város Bora.

A Badacsonyi Hegyközség által meghirdetett ver-
seny aranyérmes helyezettjei vettek részt a megmé-
rettetésen. Csanádi Csanád alpolgármester vezette
le a borok bemutatását, melynek eredményeként -
a 9 induló bor közül - a Varga Pincészet Kft.
Badacsonyi Olaszrizling késői szüretelésű, 2009. év-
járatú bora érte el a legmagasabb pontszámot.
Gratulálunk a nyertesnek! TSZs

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
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