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Családostól ünnepelték a Flórián-napot
A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a lábdihegyi kempingben. A rövid hivatalos rész keretében átadták az elismeréseket, jutalmakat. Mórocz István alpolgármester
köszöntõjében kiemelte az esemény rangosságát,
véleménye szerint követendõ példa a tûzoltók egymás
iránti megbecsülése és tisztelete. Egy közösség csak így
mûködhet eredményesen, azt pedig örömmel tapasztalta, hogy a családtagok is részt vettek az ünneplésben.

Fotó: Kalmár

Mint Nagy Gyula parancsnoktól megtudtuk, azon
igyekeztek, hogy minél kötetlenebb legyen az összejövetel, mivel mindenki családostól érkezett. Fiatal az
állomány és nem ritka a három-négy gyerekes család, a
kicsiket pedig légvár és egyéb szórakozási lehetõség várta.
Nagy Gyula hozzátette - ezúton is szeretnék köszönetet
mondani a kollégáknak, akik a szervezésben segítettek,
valamint a szakácsoknak, akik a pörköltfõzésben
remekeltek.
- Egy éve a megyei Flórián-nap keretében adták át az új,
kibõvített laktanyát és terepjáró autót. Az alkalmat
kihasználva megkérdeztük a tûzoltó parancsnokot, hogyan
érzik magukat a jelentõsen javult körülmények között?
- Jól érezzük magunkat - mondta Nagy Gyula alezredes - véleményem szerint nagyon modern és az
igényeknek megfelelõ így már a létesítmény. Egy kicsit
ugyan lehetne nagyobb, de a területen erre volt csak
lehetõség, a rezsi szempontjából pedig egyáltalán nem
bánjuk. Azok a laktanyák, amelyek most épülnek, kétszer-háromszor nagyobbak, mindennek külön helyiség
van, de annak a fenntartási költségeit ki is kell fizetni.
- Hogyan formálódott ilyenné a tomaji tûzoltóság?
- A Veszprém Megyei Tûzoltó Parancsnokság
kezdeményezésére alakult meg 1992-ben - mivel ez a
térség ellátatlan volt tûzvédelem szempontjából. Akkor
az elhelyezést Badacsonytomaj biztosította, a létszámot
pedig a megyei tûzoltó parancsnokság. Jelenleg 45-en
vagyunk állományban. A kezdetek során jelentõs problémákkal kellett megküzdenünk, hiszen a technikai
fejlettség jóval elmaradt a mostanitól, mindössze egy
szovjet gyártmányú tûzoltóautónk volt. Jelenlegi felszerelésünk viszont világszínvonalú, ami egy ilyen kis

térségben szükséges, az mind rendelkezésre áll.
Tavaly kaptunk egy Mitsubitsi jelzõtüzes autót is, s
ennek elõnye, hogy viszonylag kicsi, így közel tudunk
jutni a nehezen megközelíthetõ helyekhez. Ezzel egy
több mint 10 éves álmom valósult meg - mondja Nagy
Gyula parancsnok - mert bizony elõfordult, hogy a nagy
tûzoltóautó elõtt láncfûrésszel kellett utat vágni az
erdõben. A kisebb tüzeket hamar elolthatjuk és megvédhetjük a veszélyeztetett területeket, valamint a
nádastüzek, tõzegtüzek megfékezéséhez is kiválóan alkalmas. Szeretnénk pályázat útján még beszerezni jégrõl
mentõ matracot, vízsugár-szivattyút, kézi csörlõt és egyéb
kiegészítõket.
Nagy Gyula azt is kiemelte, hogy az eredményeik
elérésében nagy szerepe van Badacsonytomaj Önkormányzatának, mind anyagiak, mind a hozzáállás terén.
Úgy érzik a lakosság is maximálisan mellettük áll, nagy
hangsúlyt fektetnek a kölcsönös együttmûködésre.
Ehhez nyílván hozzájárult az is, hogy a létszámhiányt
igyekeztek helyiekkel betölteni. Két évvel ezelõtt jelentõsen megváltozott ugyanis az állomány összetétele,
nagyon sokan nyugdíjba vonultak. Nagyrészt fiatalok
alkotják most a csapatokat, de mindenütt van egy-két
idõsebb, tapasztaltabb, akik a szakmát át tudják adni.
Az akkori problémákat mára teljes egészében
megoldották. Az állomány sikeres munkáját támasztja
alá, hogy az ellenõrzések során is mindent rendben találtak, jók a visszajelzések.
Ky

A tûzoltás az élete
Nagy Gyula tûzoltóparancsnok kiemelkedõ munkájáért március 15-én átvehette a Magyar Köztársaság
Érdemkereszt Katonai Tagozatának ezüst fokozatát.
Nagy Gyula életpályájáról néhány szó: ipari tanuló volt, lakatos szakmát
szerzett, majd Tapolcán
elvégezte a gimnáziumot.
1980-ban lett tûzoltó a veszprémi Tûzoltóságon. 1983ban szerzett diplomát, ezt követõen még három évig szolgált tûzvizsgálóként Veszprémben, onnan került Tapolcára. 1992-tõl Badacsonytomajon tûzoltóparancsnok.
Molnár Péter tûzoltó
hadnagy „Bátorság Érdemjelet” kapott az Önkormányzati Minisztertõl a
Veszprém Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság javaslatára, a nyirádi mûanyag szigetelõ gyártó üzemben bekövetkezett tûz oltása kapcsán mutatott szakszerû helytállásáért.

Képviselõk a költségvetésrõl
Arra kértük az Önkormányzat Képviselõit, hogy mondják el véleményüket Badacsonytomaj Város 2009-es
költségvetésérõl, saját szakterületüket szem elõtt tartva.
Lesz Ferenc, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Az Önkormányzat erre vonatkozó rendeletében elfogadta az idei költségvetést, amely magában foglalja a
bevételi és kiadási összegeket, melyek egyaránt több mint
1 milliárd 492 ezer Ft összeget jelentenek. Alapvetõ célk-

itûzés volt a költségvetésben
a gazdasági válság kezelése,
valamint a település mûködõképességének fenntartása
- lehetõség szerint - helyi
alkalmazottakkal. Fontosnak tartották, hogy a színvonal ne csökkenjen a közintézményekben.
/Folytatás a 3. oldalon./

2. rész

A mennyei kegyelem
kiáradásának helye
Az isteni irgalmasság vasárnapján, április 19-én katolikus egyházi szertartás keretében oltárral bõvült a II.
János Pál pápa emlékének szentelt hely, a Badacsonyhegy keleti oldalában.

Fotó: Deák

Az oltárt bazalt talapzatra építették Kapcsos István
és kollégái, a tavaly felavatott fülke mellé. Földi István
plébános köszöntötte a szertartásra szép számmal
elzarándoklókat, majd felidézte II. János Pál pápa
emlékét, hangot adott a megboldogult iránti
szeretetének, tiszteletének. Köszönetet mondott
Udvardi Erzsébetnek, akinek nagyon sok érdeme volt
abban, hogy az emlékhely megvalósult.
Dr. Barsi Balázs sümegi ferences szerzetes
beszédében Hitetlen Tamás példázatán keresztül
ostorozta a hit nélkül élõket és a médiát. „Legyen ez az
oltár a mennyei kegyelem kiáradásának helye” - mondta, majd megáldotta az oltárt.
A közös imádság után Hangodi László történész a
13. századi pálos kolostor helyére invitálta az érdeklõdõket. A Szent Imrének ajánlott egykori kolostor
helyén Udvardi Erzsébet festõmûvész kezdeményezésére emlékhelyet szeretnének létrehozni.
Ky

Az év Polgárõre
A badacsonyörsi születésû nyugdíjas mozdonyvezetõ
jelenleg vagyonõrként dolgozik, emellett a horgász
egyesület ügyvezetõ elnöke, a helyi polgárõr csoport
szolgálatszervezõje, titkára, a lovas polgárõrség egyik
megszervezõje.
Fekete András kezdeményezte a PEB-en belül, a
nõnapi köszöntõk megszervezését, ami azóta hagyománnyá vált. A rendõrségtõl megkapott lovakat elsõ
idõben nem volt, aki megülje, ezért elhatározta, hogy
megszervezi a lovas polgárõrséget. Ez sikerrel járt, de a
lovagolni tudó hölgyek a nyári idõszakban nem értek rá,
ezért úgy döntött, hogy közel a hatvanhoz megtanult
lovagolni. Egy kicsit döcögõsen megy - mondja Fekete
András - de már együtt járõrözünk Arany Gyurival. Saját
bevallása szerint nem bírja elviselni, ha valami nem
megfelelõen mûködik.
Megszervezte a polgárõr baráti találkozót is, a program
színesítése érdekében kitalálta, hogy állítsanak májusfát,
amely szintén hagyománnyá válhat.
Ky
Fekete Ferenc a helyi
polgárõr vezetõség
javaslatára
április 25-én
a Veszprém Megyei
Polgárõrségek
Szövetségének közgyûlésén vette át az
„Év Polgárõre
Veszprém megye
2008” kitüntetõ címet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Badacsonytomaj Város Önkormányzata meghirdeti
az alábbi, tulajdonát képezõ, megüresedett, nem
lakás céljára szolgáló üzlethelyiségeket, meghatározott idejû bérbeadásra:
Badacsony strandbejárat mellett lévõ pavilon
(29 m2) (volt Amaczánné-féle üzlet)
391.500,-Ft/szezon
Felsõ-bazársoron lévõ 1. sz. üzlethelyiség
(11 m2) (volt sörözõ)
148.500,-Ft/szezon
Felsõ-bazársoron lévõ 2. sz. üzlethelyiség
(11 m2) (közmû ellátottsága nem megoldott!)
148.500,-Ft/szezon
Felsõ-bazársoron lévõ 3. sz. üzlethelyiség
(11 m2) (közmû ellátottsága nem megoldott!)
148.500,-Ft/szezon
Felsõ-bazársoron „Rózsakõ” üzlethelyiség
(43,1 m2) (volt Balatontourist iroda)
711.150,-Ft/szezon
A bérleti díj a Képviselõ-testület 311/2007 (XII.10.)
számú határozata alapján lett megállapítva. A bérleti
díjon felül a rezsi költségek megfizetésének biztosítékaként kauciót kérünk, mely az üzlethelyiség
elõzõ évben felmerült rezsi költségének figyelembevételével kerül megállapításra.
Az üzlethelyiségek kiadása pályázat útján történik, a
részletes Pályázati felhívás átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási és Építéshatósági
Osztályán ügyfélfogadási idõben. (telefonszám: 0687/57l-278)
Krisztin N. László polgármester

Felhívás a házszámtáblák
kihelyezésére
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestülete 9/2008. (V.13.) rendelete rendelkezik a
házszámtáblák elhelyezésének rendjérõl, miszerint
- A házszámtáblát az önkormányzat térítésmentesen
biztosítja az ingatlantulajdonosoknak.
A házszámtábla kihelyezésérõl, szükséges cseréjérõl,
megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a
tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
- A házszámtáblát az ingatlanon lévõ kerítésre vagy
házfalra az utcáról jól látható módon kell elhelyezni.
- Az épületekre csak a meghatározott méretû és tartalmú házszámtábla helyezhetõ el.
A házszámtábla az épületnek az érintett közterületen
belüli sorszámát, valamint a közterület nevét és
Badacsonytomaj Város címerét tartalmazza.
- Akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel
rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30
napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni.
Aki a helyi szabályokat megszegi szabálysértést követ
el és 30.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendeletben
foglalt kötelezettségüknek haladéktalanul tegyenek
eleget.
Az Önkormányzat által térítésmentesen biztosított
házszámtáblák átvételérõl (a Polgármesteri Hivatal
Szervezési és Igazgatási Osztályán, munkaidõben) és
kihelyezésérõl gondoskodni szíveskedjenek.
Tisztelettel: Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ

Képviselõ-testületi ülés
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-testületének munkaterve a május 27-én, a Polgármesteri
Hivatal tanácskozó termében tartandó soros ülésre:
Napirend elõtt:
- A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó
értékelése
- A település közbiztonsági helyzete, a Rendõrség beszámolója
- Tájékoztató a Polgárõrség tevékenységérõl
- A Menü Bt. 2008. évi gazdálkodásáról beszámoló
- Somogyi Mária közterület használatidíj mérséklésére
vonatkozó kérelme

Tájékoztató
az Európai Parlamenti
választásokról
Magyarországon - 2004-et követõen - második alkalommal kerül sor az Európai Parlamenti választásra 2009.
június 07-én.
A választáson részt vehet minden olyan polgár, aki a
névjegyzéken szerepel.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. Voksolni a
szavazókörben, a szavazatszámláló bizottság által lepecsételt szavazólapon lehet.
Az a mozgásában gátolt választópolgár, aki nem tudja
felkeresni a szavazókört írásban mozgóurnát igényelhet.
A kérelmet a szavazás napját megelõzõen a település
jegyzõjéhez, a szavazás napján a szavazatszámláló
bizottsághoz kell eljuttatni.
Aki a szavazás napján lakóhelyétõl távol tartózkodik, a
lakcíme szerint illetékes jegyzõtõl személyesen vagy
meghatalmazott útján június 05-én 16.00 óráig, ajánlott
levélben pedig úgy kérhet igazolást, hogy az június 02-ig
megérkezzen a jegyzõhöz.
Kérelmében közölni kell: a nevét, a lakcímét, a személyi azonosítóját (személyi szám) és a települést, ahol
szavazni kíván.
Szavazni az igazolással szavazók számára kijelölt
szavazókörben lehet, melynek pontos címét az igazoláson
feltüntetik.
Településünkön az igazolással szavazók számára
kijelölt szavazókör a 2. sz. szavazókör, Mûvelõdési ház
Badacsonytomaj, Római út 69.
Az igazolás, valamint a személyazonosság és a lakcím
igazolására alkalmas érvényes iratok a szavazáshoz
nélkülözhetetlenek!
Közigazgatási területünkön két szavazókör került
kialakításra:
1. sz. szavazókör: Polgármesteri Hivatal tanácskozó
terme Fõ út 2.
2. sz. szavazókör: Mûvelõdési ház Római út 69.
A szavazással kapcsolatos bõvebb információt a Helyi
Választási iroda vezetõje ad.
A Helyi Választási iroda vezetõje: dr. Gelencsér Ottó
A Helyi Választási iroda címe és telefonszáma: 8258
Badacsonytomaj, Fõ út 2. Tel. 06-87/571-270
Dr. Gelencsér Ottó HVI vezetõje

Felhívás szûrésre
A Veszprém Megyei Kórház mammográfiás szûrõvizsgálatra hívja településünk 45-65 éves hölgy lakosait.
A szûrõvizsgálatra a beutazást önkormányzatunk
szervezetten, buszok igénybevételével biztosítja.
A buszok az alábbi helyekrõl és idõpontokban indulnak:
Badacsonytomaj, Templom: május 21. (csütörtök) 12 óra,
május 22. (péntek) 12 óra, május 23. (szombat) 6:50.
Badacsonyörs, Posta: május 23. (szombat) 7 óra.
Badacsony, Hableány: május 26. (kedd) 14:30.
Kérem, hogy éljenek a szûrõvizsgálat lehetõségével,
hiszen a szûrõvizsgálatokkal elkerülhetõ több súlyos
daganatos megbetegedés, illetve korán felismerve jó eredménnyel gyógyíthatók.
Kérem, hogy részvételi szándékukat, a busz igénybevételét szíveskedjenek jelezni a 87/571-270-es telefonszámon, vagy személyesen Marton Istvánné aljegyzõnél.

BADACSONY

Badacsonytomaj Önkormányzat lapja.
Honlap: www.badacsonytomaj.hu
Megjelenik 1150 példányban. Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91.
Helyi közéleti lap

Felelõs szerkesztõ: Kalmár György;
Felelõs kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának megbízásából Kalmár György
Telefon: 87/413-399, 30/9016-194;
E-mail cím: v5studio@t-online.hu
A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 2.
Tel.: 87/571-270, fax: 87/471-289
A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját tükrözik,
mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével. A
beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük.
Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza.
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca
Az újság a település honlapján is olvasható!
Következõ lapzárta: 2009. június 8.
A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

KÖZÉRDEKÛ
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8.00-12.00-ig 12.30-15.30 óráig; Szerda: 8.00-12.00ig 12.30-15.30 óráig; Péntek: 8.00-12.00 óráig
Kedd, csütörtök zárt nap.
Telefon: 87/571-270, fax: 87/471-289
Fogadóórák:
Krisztin N. László polgármester
Minden hónap elsõ kedd: 10.00-12.00-ig
Sall Csaba alpolgármester
Minden hónap második kedd: 10.00-12.00-ig
Mórocz István alpolgármester
Minden hónap harmadik kedd: 14.00-16.00-ig
Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ
Minden szerda: 8.00-12.00-ig
Háziorvosi ellátás:
Rendel: Dr. Scheller György
Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: 471-123; hétfõ, szerda,
csütörtök, péntek: 8.00-12.00 óráig; kedd: 14.00-16.00
óráig. Sürgõs esetben hétköznap 8.00-16.00-ig hívható
Dr. Scheller György Tel.: (06) 30/9019-869. Hétköznap
16.00-tól másnap reggel 8.00-ig és hétvégén hívható:
Tapolca körzeti ügyelet. Tel: 411- 070-es telefonszámon
Fogszakorvos:
Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán
Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: 471-689;
Hétfõ: 13-19 óráig; kedd: 7-13 óráig; szerda: 12-18
óráig; csütörtök: 7-13 óráig; minden pénteken 7-13 óráig
Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet: Veszprém
szakrendelõ (Halle u.5/D)
Gyermekorvosi betegrendelés-tanácsadás:
Rendel: Dr. Sellyei Ferenc
B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: 471-282
Betegrendelés:
Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig
Kedd, csütörtök: 13-16-ig
Tanácsadás: Minden hónap 2. és 4. csütörtök: 11-13-ig
Hétköznap: 16.00-tól és a hétvégén
központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: 411-655
Védõnõi szolgálat: Piros Ágnes
Várandós nõk részére: csütörtök 9.00-11.00, csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás:
csütörtök 11.00-13.00 Tel.:471-698, (06)30-4984-233
Gyermekjóléti Szolgálat: (Fogadóórák:)
Hétfõ: 16-18 óra szerda: 14-16 óra
Elérhetõség:(06) 30-3006-225
Griff Gyógyszertár:
B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: 471-012
Hétfõ-szerda-péntek: 7.30-11.10-ig,12.50-17.00-ig
Kedd-csütörtök: 7.30-12.00-ig,12.30-17.00-ig
Szombat: 8.00-10.00 óráig
Zárás után ügyelet: Tapolcán
Hatósági állatorvos
Dr. Vecsera Ervin 87/321-263, 30/9736-419
Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44.
Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig
16.30-19.00, szombat 8.00-10.00-ig
Tûzoltóság: Fõ utca 58., 87/471-539
Rendõrség: 87/464-250; 87/412-322
Szolgálatot teljesítõ rendõr: 06-30-600-4615
Polgárõrség: (Arany György elnök) Tel.: 06-30-2717-552
Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: 87/471-739
Badacsonytomaj VN KFT.:
Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27.
Tel.: 06-87/571-048; Fax:: 06-87/571-057;
e-mail: telepulesuzbtomaj@axelero.hu
Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig
Pekli Tamás FVM falugazdász
Belvárosi Irodaház, Tapolca
Telefon: 87/350-190; 87/550-130
Kábeltelevízió hibabejelentés:
ElektroV szervíz: Tel.: 472-104

Kulturális intézmények és szolgáltatások
Tourinform Iroda:
Tel/fax: 87/431-046, 87/531-013; Badacsony, Park u. 6.
E-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
Honlap: www.badacsony.com
Nyitva tartás: H-P 9-15 óráig (hétvégén zárva)
Városi Könyvtár: Tel.: 87/471-208; Fõ u. 19.
E-mail: konyvtar@btomajkonyvt.axelero.net
A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: 10-18 óráig, szerda: 1018 óráig, péntek: 10-18 óráig, szombat: 9-13 óráig.
Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár /
Városi Közösségi Ház: Tel.: 87/571-115,
Fax: 87/571-116
8258 Badacsonytomaj, Fõ utca 23.;
E-mail: muvkozpont@badacsonyt.axelero.net
Kedd-Péntek: 8.00 - 18.00; Szombat: 13.00 - 19.00;
Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap
Az intézmény nyitva tartása programfüggõ!
Egry József Emlékmúzeum: Zárva

Képviselõk a költségvetésrõl
Folytatás az 1. oldalról:
Mindez lebontva: a tûzoltóság - állami dotációval - több
mint 176 millió, a Tourinform Iroda 6 millió, az általános
iskola 90 millió, a mûvelõdési ház 28 millió, az óvoda 37 millió, a Polgármesteri Hivatal 85 millió, az Önkormányzat
pedig 71 millió forinttal szerepel a költségvetésben. Ezen
felül még 59 millió az az átadandó pénzösszeg, amelybõl a
Városüzemeltetõ Kft. 40 millió, valamint a Badacsonyi Céh
Turisztikai Egyesület több mint 7 millió forintos támogatásban részesül. Továbbá szerzõdés alapján a MÁV-val közös
beruházásra 3 millió jut, a hiányzó összeget hulladékkezelésre, orvosi ügyelet ellátására és a civil szervezet támogatására tartják fenn.
Összesítve megkapjuk, hogy a mûködési kiadások a költségvetés 56,2 %-át teszik ki, 43,8 %-ot (653 millió forintot)
költünk felhalmozásra, fejlesztésre, beruházásra, s ez egy
kiváló arány. Lesz Ferenc reményét fejezte ki, hogy a megvalósítás is ilyen sikeres lesz. Ebben a felhalmozási összegben szerepelnek a pályázattal már alátámasztott beruházások; mint az iskola 278, a városháza 197, a kilátó 97, az
egészségügy 46 millió forinttal. A Polgármesteri Hivatal
szervezet-fejlesztésére 21 milliót költenek. Lehetõség nyílik
a Sport utca felújítására 17 millió forintos összeggel, amelyhez 5 milliós önrészt kell biztosítani.
Az Önkormányzat - elõrelátóan - költségvetési rendeletében 8,5 millió forint általános tartalékot képzett, ezen
túlmenõen 44,5 millió forintot helyezett céltartalékba. A
Képviselõ-testület azonban nem vállalhat többletkiadással
járó kötelezettséget. További ingatlanokat csak akkor terjeszthetnek fel eladásra, ha a költségvetésben kijelölteket már
értékesítették.
A szociális ellátásra az önkormányzat 11 millió forintot
állapított meg, mivel elõtérbe helyezték a munkanélküliek,
valamint a hátrányos helyzetû családok támogatását. Ezeket
a kiadásokat elsõsorban állami támogatásból finanszírozzák,
valamint a helyi adókból és egyéb helyi bevételekbõl (ide tartoznak az ingatlan eladások is).
A Képviselõ-testület már több ízben tárgyalt a kialakult
problémákról és bizonyos kiadásokat mérsékelt. Ebben
kezdeményezõ volt a testület tagsága és az alpolgármesterek,
akik lemondtak tiszteletdíjaik felérõl. A köztisztviselõk,
közalkalmazottak tekintetében pedig a 12 ezer forintig
adható étkezési normatív hozzájárulást 6 ezer forintra
csökkentették, de sor került létszámcsökkentésre, átcsoportosításra is a hivatalban.
Lesz Ferenc nézetei szerint, ha nem romlik tovább a gazdasági helyzet, akkor a tervezett beruházások megvalósíthatók, az intézmény-hálózatot pedig mûködtetni
tudják.
Takács Zsolt képviselõ
A magyar gazdaság bizonytalansága miatt a költségvetés
borotvaélen táncol. Az ingatlan eladásokat az egyensúly
megteremtése miatt tervezték
be. Azonban ezeket a döntéseket jobban át kellett volna
gondolni, mérlegelni. A ciklus
elején tett ígéretek gazdasági
és egyéb, az Önkormányzattól
független okok miatt nem valósultak meg, azonban a
mostani döntések elkerülhetetlen következménye tartalékaink felélése. Az ingatlanvagyonok értékesítése miatt, az
Önkormányzat nem tudja kellõen függetleníteni magát az
országos helyzettõl, a megszorító intézkedésektõl.
Takács Zsolt véleménye szerint megoldást jelenthetne, ha
nem presztízskérdésként kezelnék a beruházásokat. Nem
vezet jó útra, az ingatlanvagyon eladása. A költségvetés
megszavazásakor már tisztában voltak vele, hogy év közben
valószínûleg újra kell majd tervezni a bizonytalan bevételek
és a romló gazdasági helyzet miatt.
Az állami megszorítások következménye, hogy a különbözõ egyesületek támogatását megszüntették, hogy csökkentek a szociális támogatások. Ezek elkerülhetetlen lépések
voltak ahhoz, hogy a település mûködését biztosítani tudják,
mivel ez az Önkormányzat elsõdleges feladata.
Sall Csaba alpolgármester
A koncepció kidolgozásakor még nem látszott gazdaságilag nehéznek az idei esztendõ, de azóta a hétrõl-hétre változó információk alapján állandóan változtatni kellett a tervezeten. Egyre több elvonással, megszorítással él az állam,
ha ez a folyamat megáll - amiben viszont nemigen hiszek akkor a hosszú, keserves munka meghozza a gyümölcsét. A

mûködés biztonságosnak
tûnik a jelenlegi állapot
szerint és a mûködtetés terén
nem lesz gond, az elõkészített
beruházásainkat is meg
tudjuk valósítani. A közbeszerzési pályázatok eredményessége esetén tartani
tudjuk a megvalósulási
ütemtervet. Az iskolai
felújításnál azonban elõfordulhat egy éves csúszás, mert
ott csak a szünidõben lehet dolgozni.
Az állami pénzek elmaradása esetén újra kell gondolni az
egész költségvetést, mert a kötelezõen elõírt tevékenységeink
terén - óvoda, iskola, egészségügy - nem igazán lehet
takarékoskodni. Az önként vállalt feladatainknál már eddig
is jelentõs megszorítások voltak, kevesebb jut a programokra,
rendezvényekre. Reméljük, hogy az új igazgató a régi gárdával kompenzálni tudja a kiesést.
- Felmondták a BCTE-vel kötött szerzõdést?
- Nem, az idegenforgalmi adóból származó bevételbõl a
6,6 millió forintot megkapták, két fõ munkabérét, annak
közterheit kifizeti az önkormányzat, a programokra biztosítottunk pénzt, ami 15-16 milliós támogatást jelent.
- A turisztikai egyesület közgyûlésén az elnök említette, hogy
az önkormányzat nem teljesítette teljes mértékben a szerzõdésben vállaltakat.
- Egyszerûen nem volt 5-7 millió forintunk a borhetekre.
A gondot úgy hidaltuk át, hogy a turisztika egyesülettõl a
borhét rendezését visszavettük, a Mûvelõdési Ház igazgatója - kapcsolatai révén - kevesebb pénzbõl oldja meg a feladatot. A turisztika egyesület ennek kapcsán és a többi rendezvénynél is együttmûködik a mûvelõdési házzal.
Nagy Lajos képviselõ,
a TEVÜM bizottság elnöke
A Képviselõ-testület március elején közel 1,5 milliárd
forintos fõösszeggel elfogadta
a költségvetést. Az összes
intézménynél jelentõs megszorításokat kellett alkalmazni, de a beruházásokra
szánt összeget is lefaragtuk,
emiatt 2009-ben nagyobb
beruházásra nem lehet számítani. Mindent megteszünk,
hogy pályázati úton biztosítsunk pénzt azokra a területekre,
ahol elmaradásban vagyunk. Az egész település helyzetét
bejárással feltérképeztük, több helyen kellene kátyúzni, de
egyelõre nem tudjuk mindenhol megoldani a javítást.
Több nyertes pályázatunk van jelenleg is, ezekhez biztosítja a testület az önrészt, mert nem akarjuk a visszavonással ellehetetleníteni az önkormányzat késõbbi pályázási
lehetõségeit.
- Mikor kerül sor a Fõ utca rendbetételére?
- Napirenden van, de eddig nem volt megfelelõ pályázati
kiírás.
Forintos Ervin képviselõ
A költségvetési koncepció
2008. november 26-i ülésén
történt elfogadásakor látható
volt, hogy azok a tervek,
amiket mi próbálunk megvalósítani, rajtunk kívül álló
okok miatt meghiúsulnak.
Ennek egyik oka, hogy a saját
érdekeiket szem elõtt tartó
politikusok felelõtlen ígéretei, látszat-döntései olyan útra
kényszerítik az országot, amibõl nincs kiút. Amíg az országnak ilyen felelõtlen vezetõi vannak, addig nekünk, helyi
vezetõknek nincsenek valódi döntési lehetõségeink, csak
sodródunk az árral. Az idei normatívák 100 millió forinttal
csökkentek a tavaly szinthez képest, amit nem lehet
kigazdálkodni. A város vezetése kényszerpályán van, egyet
tehet, hogy a beígért pályázati pénzeket megpróbálja megszerezni. Meglátásom szerint jövõnket az határozza meg,
hogy mennyire tudjuk magunkat függetleníteni ezektõl a
folyamatoktól, meg tudjuk-e teremteni azokat a saját forrásokat, amelyek számunkra kézzelfoghatóak és elérhetõek.
Nem várhatunk az állam által beígért bizonytalan pályázati
pénzekre, saját bevételeinkre kell támaszkodni, függetlenné
kell válnunk. Úgy gondolom, hogy gyakran olyan beruházások felé orientálódunk, amelyek a mi lehetõségeinket

2. rész
meghaladják. Azok a beruházók, befektetõk, akikben megbíztunk, becsapták, megkárosították önkormányzatunkat, de
remélem lesz lehetõségünk korrigálni ezeket az állapotokat.
Amennyiben ilyen marad az ország kormányzása, akkor a
kibocsátott kötvényeinkkel nehéz helyzetbe hozzuk a
következõ testületet, mert nehezen tudja majd kigazdálkodni a törlesztõ részleteket. Remélem, hogy önkormányzatunk
minél hamarabb megteremti azokat a lehetõségeket, amelyek ezt kiküszöbölik, javítják a következõ generáció esélyeit.
Végül had idézzem a Magyar Hiszekegyet: „Hiszek egy
Istenben, hiszek egy hazában: Hiszek egy isteni örök
igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában!”
Harmati Miklós, a KITK
bizottság elnöke
Sajnálatos módon az országos lehetõségek szûkültek,
továbbra is szûkülnek és ez
érezteti hatását az idegenforgalom területén is. Ezeket
kivédendõ, fontos, hogy megfelelõ színvonalon tudjunk
felkészülni a nyárra, ide értve
a szórakoztatást, az idegenforgalom szempontjából fontos területeket.
Bizottságunk azért küzd, hogy rendezvényeink színvonala ne csökkenjen. A Mûvelõdési Ház új vezetõjének
reményeink szerint sikerül színvonalasabbá és változatosabbá tenni a mûsorszerkezetet, ehhez forrást a költségvetés
keretein belül - amennyit lehetett - biztosítottunk.
A kereskedelmi ellátottsággal nem vagyok megelégedve,
mert a turizmusnak alapvetõ feltétele a jó kereskedelmi ellátottság. Nem a tartós fogyasztási cikkekre gondolok elsõsorban, hanem inkább arra, hogy a friss pékárut, zöldséget,
gyümölcsöt folyamatosan lehessen vásárolni. Ráadásul
egyre kevesebb helyen lehet meleg ételhez jutni. A badacsonyi ellátottságot is szeretnénk javítani. Inkább adjunk a
kereskedõknek vendéglátói kedvezményeket, segítsük
mûködésüket adókedvezményekkel. Szükség lenne arra,
hogy a kora tavaszi és a késõ õszi idõben többen kinyissanak. Bármilyen terhet jelent is a költségvetésnek, adjunk
kedvezményeket olyan vállalkozásoknak, amelyek segítségével folytonossá tudjuk tenni a turizmust. Alapvetõ lenne
a szezon szélesítése, de ehhez az alapvetõ feltételeket biztosítani kell, ahhoz, hogy inni tudjunk, enni is kell. Az
elmúlt idõszakban Badacsony élelmiszer-ellátottsága romlott.
Békássy János képviselõ
A költségvetés nagyon
nehéz viták után született
meg. A kialakult helyzetért
döntõen az elmúlt hat év kormányzati politikája a felelõs,
mert folyamatosan és tudatosan alulfinanszírozza az
önkormányzatokat. A jelenlegi állapot 90 %-az ennek
tudható be. Az idei évben a mûködés csak ingatlan eladásból
finanszírozható, ami a mai gazdasági körülmények között
komoly gazdálkodás biztonsági kérdéseket vet fel. Emellett a
tervezett beruházásoknak én nem látom a megnyugtató
fedezetét. A költségvetésben ismét szerepel ingatlan eladás,
de erre beruházást alapozni nagyon kétséges, ugyanis az EU
pályázatoknál ez idõponthoz kötött, az értékesítés pedig
esetleges. Azt nem lehet tudni, milyen hosszú tárgyalásokon
születhet valamilyen megegyezés. Tudott, hogy nagyon sok
olyan cél megoldása elõtt állunk, amelyekre mindenki
hosszú ideje vár és mégis azt mondom, hogy nagyon át kell
gondolni, mit vállalunk fel. Mondom ezt annak ellenére,
hogy a döntés már megszületett ezzel kapcsolatban,
véleményem szerint ez nem lett kellõ alapossággal kielemezve, hogy milyen következményekkel járhat az önkormányzatra nézve. Nekem nagyon sok kérdõjel maradt a
költségvetéssel kapcsolatban, és csak bízom benne, hogy a
gazdasági környezet úgy alakul, hogy az nem hat vissza
negatívan. Reflex-szerûen a takarékossági intézkedések
közepette a - vállalkozási részben - a turizmusból kezdett el
kivonulni az önkormányzat, miközben az ebbõl származó
bevételeit 30 %-kal megemelte. Lehet, hogy egyszer ezt meg
lehet tenni, de folyamatában nem lehet fenntartani, ez teljesen biztos. Ahogyan az országos gazdaságpolitikában sem,
az önkormányzatéban sem érzem ezt jó iránynak. Ennek a
településnek és nyugalmának jövõje a turizmusban van és
nem érzem azt, hogy ebbe az irányban mozdulnánk.
Ky

A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Mûvészeti Iskola eredményei
A Víz világnapja alkalmából intézmékiegészítõket, lakástextileket készítettek. A
nyünk ismételten nagyon szép pályamásodik nap ötórás versenyén az elsõ
munkákkal nevezett a Bakonykarszt Vízkorcsoportban versenyzõ tanulónk egy
mû által meghirdetett megyei versenyre.
csodálatos lakástextilt szõtt, a második
A tanulókat szervezetten, autóbusszal
korcsoportos versenyzõink nemezeltek, a
vittük a Veszprémi versenyre és kiállításharmadik korcsoportba tartozók textil
ra. A pályázatra ezer képzõmûvészeti
kisplasztikát készítettek. Intézményünk
alkotás érkezett be. A hetven díjból 23-at
ismételten a legeredményesebben szereintézményünk diákjai vehettek át.
pelt. Az elsõ és harmadik korcsoportba
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
elhoztuk az elsõ helyezést, a második
által meghirdetett, az alapfokú mûvészekorcsoportban a harmadik helyezést.
toktatási intézmények képzõmûvészeti
A Festészet Napja alkalmával
ágán tanuló diákok számára megrendezett
meghirdetett „Képzelet szárnyán” címû
textilmûves országos versenyre a közel
meghívásos pályázaton Veszprém megyét
négyszáz képzõmûvészettel foglalkozó
intézményünk képviselhette öt alkotással.
Fotó: Baranyai
mûvészetoktatási intézménybõl 50 tanuló
Nagyon nehéz volt a tanulók által készített
jutott be az országos döntõbe a tanulók Intézményünk badacsonyto- sok-sok szép festménybõl azt az ötöt
által készített nevezési munkák alapján. A maji tanulója, Tóth Bettina I. kiválasztani, amely az intézményünket
badacsonytomaji székhelyû Balatonfelvi- helyezést ért el. Felkészítõ képviseli. Badacsonytomajról, Tapolcáról,
déki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetok- tanára Szabó Ágnes iparmû- Monostorapátiból, Kapolcsról, Taliántatási Intézménybõl 6 tanuló került a dön- vész.
dörögdrõl küldtünk be egy-egy alkotást.
tõbe. Az ország különbözõ pontjairól érkezõ felkészítõ Badacsonytomajt Götli Gréta alkotása képviselte.
tanárok is rácsodálkoztak a tanulóink igényes tervezõi és
A Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet által
kivitelezõi tudására. Tanítványaink az elsõ nap négy órás meghirdetett „Pannon táj, s benne Veszprém megye” címû
versenyén textilnyomással csodálatos öltözékkollekciókat, megyei képzõ- és iparmûvészeti pályázaton intézményünk

szerepelt a legeredményesebben. Az alsó és felsõ
tagozatosoknak kiadott 18 díjból hatot tanulóink nyertek el.
A tapolcai Rendezvénycsarnok, Fák és Madarak napjára
meghirdetett rajzpályázatára a rendezõk és a zsûri
véleménye alapján intézményünk diákjai küldték be a
legszínvonalasabb alkotásokat. Az alsó tagozatos korcsoportban elsõ, második és harmadik helyezést értünk el. A felsõ
tagozatosok versenyében Szlávik Barbara lett az elsõ
helyezett.
Az eredményekbõl érzékelhetõ, hogy diákjaink rendkívül
eredményesen szerepeltek minden országos, megyei és térségi versenyen, tovább öregbítve az intézmény, valamint az
intézménynek helyet adó város hírnevét.
Baranyai Zoltánné

Szívbõl szóló versek, táncok
Az édesanyákat köszöntötték
az óvodában

Környezetvédelem kontra sport
Sajnálattal tapasztaltam
március 29-én vasárnap
Badacsonytomajon az alábbiakat!
Össz-teleszkópos un. DH bicikliverseny volt a Badacsony
hegyen melyhez tudomásom szerint az Önkormányzat
engedélyével is rendelkeztek a szervezõk. Sajnos
környezetvédelmi engedélyt nem kaptak rá. Ennek ellenére
a versenyt megrendezték, ám történtek furcsa dolgok a verseny alatt. Elõször is volt olyan lakó, aki fahasábokkal dobálta meg a résztvevõket illetve ezeket az útra helyezve próbálta megakadályozni a biciklikkel való haladást. Korkován
felõl vitték fel gépkocsival a bicikliket, ahol viszont egy helyi
ingatlantulajdonos hívta ki az önkormányzat képviselõjét,
valamint a természetvédõket és így megakadályozták a 2.
futam elindítását.
Hozzá kell tennem, hogy sokáig nem értettem, hogy mi
vonzza a mai fiatalokat ilyen veszélyes sporttevékenységhez
ezért a szombati edzést nyomon követtem, felmentem családommal a Klastrom forrásig. Amit láttam, megváltoztatta
eddigi hozzáállásomat és ezért is kell szólnom az érdekükben a vasárnap történtek tükrében.
A verseny kezdete elõtt komoly szervezéssel megtisztították az utakat, ahol belógó ágak voltak azokat levágták, a szétszórt köveket kihordták az útból, így most a kilátóig aránylag

könnyedén fel lehet jutni gyalogszerrel, ami elõtte néhol
szinte járhatatlan volt. Mivel korábban is jártam fenn, tudom
milyen volt és milyen lett!
A verseny ideje alatt a pályát - amely megegyezik a turistaúttal - lezárták és biztosították, hogy senkit ne érhessen
emiatt baleset.
Mint megtudtam a magyar bajnok is itt volt, ám sajnálatos
módon nem tudta megmérettetni magát a leírtak miatt! No
persze többen is hoppon maradtak rajta kívül, akik közül
sokan Budapestrõl, sõt a Tiszántúlról érkeztek!
Azt hiszem el kéne gondolkodni végre, hogy miért
teszünk mindig keresztbe a mai fiataloknak, fõleg ha semmi
rosszat nem tesznek! Szeretnek sportolni ez is baj? Kárt
senkiben és semmiben nem tettek, szeretik és tisztelik a
környezetet, de nem sajátítják ki, mint néhányan…
Könyörgöm, meg kéne érteni, hogy ahogy mi viszonyulunk a mai ifjúsághoz õk úgy viszonyulnak hozzánk! Ha
állandóan falakba ütköznek holmi bürokraták vagy a
magántulajdonát kórosan féltõ magánszemélyek miatt,
akkor ne csodálkozzunk, és ne szidjuk õket olyanért, amit
mi hoztunk, illetve hozunk ki belõlük!
A jövõ bennük van és a testedzett fiatalokból lesznek az
életerõs jövõépítõk!
Zentai István

Badacsonytomaji tehetségek

Fotó: Szántai

Szántai Ferenc Hein Nguyen gépész teszt-technikussal

Érdekes, izgalmas, nem irodai munka - egy megvalósult álom - Houstonban a Boeing 747-es
hajtómûvek átalakított változataival ismerkedtek

Ferenc a kezdetekrõl mesél: tíz éves korában egy mozifilm ragadta meg fantáziáját annyira, hogy az ûrhajózás,
a repülés lett a szenvedélye. Édesapja szakirodalommal
segítette, amikor látta fia kibontakozó áhítatát. Egy ötlettõl vezérelve - mintegy mellékvágányként - jelentkezett

A középsõ csoportosok táncával kezdõdött az
ünnepség, ahol mindenki önfeledt örömmel adta
legjobb tudását

Anyák napja a legmeghittebb ünnep a gyermekek,
szüleik és az óvónõk számára egyaránt. Rengeteg
készülõdés, munka elõzi meg a várva-várt napot, a kicsik
apró meglepetéseket készítettek nagy titokban az anyunak, a nagyinak, akik mindig hálás könnyekkel, örömmel
viszonozzák a kedvességet. A kedves mûsoron nem igazán
látszott, hogy a sok betegség, hiányzás miatt kevesebbet
tudtak próbálni, de nem is ez a lényeg, mert az óvónénik
ilyenkor is segítenek. Szívbõl szóló versek, dalok, táncok
az anyai szíveknek - egy képzeletbeli ölelés, egy simogatás
- mind a gyerekek érzelmeit közvetítik.
Ky

Szántai Ferenc

A csendes, szerény, de annál energikusabb fiatalemberrel manapság ritkán lehet találkozni Badacsonytomajon, pedig élete elsõ 14 évét itt töltötte. A repülés iránti
olthatatlan vágya szólította el a településrõl, s lett
elõször repülõgép mûszerész, majd repülõmérnök.

Fotó: Szántai

Fotó: Kalmár

vadászpilótának is, de a rendkívül szigorú orvosi alkalmassági vizsgálaton nem jutott át.
Keveseknek adatik meg, hogy Houstonban, az
amerikai ûrrepülés központjában, egy világcég
vendégeként tanulhasson. Mint mondja többször a
véletlenek alakították pályájának irányát, a diploma
megszerzése után éppen kertészként dolgozott, amikor a
General Electric Energy elfogadta pályázatát és technikusként alkalmazta. Azóta már több ajánlatot is kapott,
de jól érzi magát jelenlegi munkahelyén, ahol gázturbinák tesztelésével foglalkoznak. Ezek az erõmûvek a
repülõgépek hajtómûveinek áttervezett változatai,

melyeket áramtermelésre használnak. Mi negyven
Megawattosakkal dolgozunk, de léteznek háromszor
nagyobb teljesítményûek is - azok kicsit komolyabbak,
mint a mieink - teszi hozzá Ferenc derûs mosollyal. A
fõbb alkatrészekbõl összeállítják, kipróbálják, tesztelik az
erõmûveket, melynek során mérnök és technikus
ugyanúgy végzi a kétkezi munkát, ilyen téren nincs
különbség közöttük. Európa számos helyén mûködnek
az általuk elõkészített és a cég beüzemelõ csoportja által
a végleges helyszínen újra összerakott blokkok. A houstoni út szakmai szempontból jelentett sokat, mert
Magyarországon csak néhány ember foglalkozik ezzel a
szakmával.
Ky

Szántai Ferenc
Badacsonytomajon végezte az általános iskolát, ezt követõen kitanulta Csepelen a repülõgép mûszerész szakmát, majd 2007-ben megszerezte repülõgép mérnöki
diplomáját. Az egyetemi diploma megszerzésében az
önkormányzat ösztöndíjjal támogatta. Jó félévnyi
munkakeresés után 2008-ban a Veresegyházán mûködõ
General Electric Energy vállalatánál kapott kezdetben
technikusi állást, de ma már a végzettségének megfelelõ
munkakörben a cég teszt-mérnöként tevékenykedik. A
közelmúltban pedig az amerikai óriás houstoni központjában képezhette tovább magát négy héten keresztül köszönhetõen szakmai és nyelvi tudásának.

Londonban jártunk

Anyakönyvi Hírek

Április 25-én házasságot kötöttek:
Halmosi Renáta és Forintos Ervin Gyula
Ezúton szeretnénk megköszönni drága
jó szüleinknek, rokonainknak, barátainknak, ismerõseinknek mindazt a sok
jókívánságot, tettet és szeretetet ami
házasságkötésünk napját maradandóbbá, emlékezetesebbé és színesebbé
varázsolta. Köszönjük: Forintosné
Halmosi Renáta és Forintos Ervin

Iskolánk maroknyi csapata május 2-án
indult útnak, hogy felfedezze Anglia
fõvárosának szépségét.
Hatalmas emeletes busszal utaztunk
tapolcai és budapesti iskolások társaságában.
Elsõ megállónk Brüsszel volt, ahol megtekintettük a város fõterét és a katedrálist.
Másnap óriási vizeket szeltünk át, hogy
nyolcemeletes kompunkkal kiköthessünk
Dover városában. London felé útba ejtettük
Canterbury városát, ahol fõ célunk a katedrális megtekintése volt, majd gyönyörködhettünk a Leeds kastély épületében és
parkjában. Este London külvárosába érve,
fogadó családjaink már vártak minket. Õk
gondoskodtak szállásunkról és ellátásunkról. Kedden a délelõttöt Windsorban

Buckingham Palota, Trafalgar Tér, Nemzeti
Galéria, British Múzeum és még sorolhatnám a szebbnél szebb látnivalókat.
Természetesen láttunk õrség-váltást, megnéztük a koronázási ékszereket a Towerben.
De azt hiszem mindenki számára a legnagyobb élményt Madame Tussaud
viaszbábui és a London Eye okozták, nem
beszélve a Barcelona szurkolóiról, akik
ellepték az angol fõvárost.
Gyorsan elérkezett a hazautazás pillanata, de még a visszaút is bõven tartogatott
érdekességeket, hiszen utunk utolsó
állomása Párizs volt. Itt gyalog fedeztük fel a
központban található nevezetességeket,
hogy végül az Eiffel torony lábainál vegyünk
búcsút a francia fõvárostól.

Fotó: Rákos

Áprilisban házasságot kötöttek:
dr. Moldoványi Nóra és Wallovics Zsolt

töltöttük, délután pedig ellátogattunk az
egyetemek fõvárosába, Oxfordba. Ezek után
nem volt más hátra, mint az elkövetkezõ
napokban felfedezni magát a fõvárost.
Parlament,
Westminster
Apátság,

Tatay-s versenyek, sikerek
Izgalmas versenyekben bõvelkedett az elõzõ hónap, hiszen Gelencsér Dávid iskolánk
második osztályos tanulója a Kazinczy
Ferenc Tagintézmény által hirdetett helyesírási versenyen II. helyezést ért el. Dávid
egyébként a Bendegúz megyei anyanyelvi
verseny döntõjébe is bekerült osztálytársával,
Takács Péterrel együtt. Kovácsné Zsebeházy
Valéria készítette fel õket a versenyre.
Sümegen a Kisfaludy- Ramassetter-napokon szavalóversenyen vettünk részt,
ahol Tar Kíra 4. osztályos tanulónk különdíjban részesült kimagasló teljesítményéért. A felkészülésben Csanádi Józsefné
segítette. Az 5. osztályból kiváló
versmondásával Dér Eszter III. helyezést
ért el, oktatója Riteczné Lesz Renáta.

A rajzversenyen szép munkájukért dicséretet kaptak: Vetõ Gellért, Zentai Nóra
(elsõs), Gerstenkorn Kelemen, Urbán
Brigitta (negyedikes), Kovács Kitti
(ötödikes), Szlávik Barbara (hatodikos),
Libinyi Katalin (hetedikes), Kerepesi Lili
(nyolcadikos) tanulók. Novákné Borsodi
Ildikó készítette fel õket a versenyre.
A Zrínyi Ilona - Gordiusz matematika
verseny megyei fordulóján iskolánkat legeredményesebben Illés Bence 4. osztályos
tanuló képviselte, felkészülésében Horváth
László segítette.
Gratulálunk az elért eredményekhez a
versenyzõknek és a felkészítõ kollégáknak
egyaránt!
Csanádi Józsefné igazgatóhelyettes

Örsi majális
A Badacsony Térségi Civil Majálist
második alkalommal rendezte meg a
Badacsony Térségi Civil Kerekasztal.
Délelõtt kispályás labdarugó torna vette
kezdetét, ahol végül a Tomaj 2 (T2) csapata gyõzedelmeskedett, így õk vihették haza
a vándorserleget.
Több civil egyesület is fõzött egytálételt, a
Vöröskeresztnek köszönhetõen pedig ingyenes vérnyomásmérésre nyílt lehetõség.
Sokan érdeklõdtek a rendõrségi kutyás és
eszköz bemutató iránt, de többen megtekintették a kiállított tûzoltóautót is.
A szép idõ sokakat vonzott a badacsonyörsi játszótérre, ahol délután kulturális
mûsorok között válogathattak. A szórakoztató és változatos mûsort a NaBE
Badacsonytomaji Csoportjának énekkara
zárta.
Mindeközben lehetõség volt szabadidõs
programokon való részvételre, kötetlen

baráti
beszélgetésekre.
Ezúton
is
köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik az elõkészítésben és a lebonyolításban
bármilyen módon segítséget nyújtottak.
Deák Ferencné elnök,
Badacsony Térségi Civil Kerekasztal

Fotó: Deák

Hosszú buszozás után nagyon fáradtan,
de épségben és számtalan élménnyel
gazdagodva tértünk haza családjainkhoz,
hiszen mindenhol jó, de a legjobb otthon.
Rákos Eszter szervezõ tanár

Folytatódik
a nagy menet

Fotó: Kalmár

Hujbert Gábor három pontot érõ
lövése a Vép elleni meccsen

A Tomaj NB III-as mérkõzéseinek eredményei:
A Csesztreg ellen 0:1-es félidõ után
vesztettünk 3:1-re. Több ígéretes gólhelyzetet teremtettek csatáraink, sajnos, egy
kivételével elhibázták, viszont a hazai csapat játékvezetõi támogatással az utolsó pillanatban két gólt lõtt, így 3:1-re gyõzött
ellenünk. Szakmai vélemények alapján
megérdemelte volna csapatunk a három
pontot. Gólunkat Korpos Tibor szerezte.
A következõ fordulóban az utolsó
helyezett Vép ellen hazai pályán görcsösen
játszott a társaság, a mindenáron gyõzni
akarás terhe alatt. A Vép pedig már
beletörõdve veszteségébe, könnyedén és felszabadultan futballozott. Ezzel együtt
Hujbert Gábor ragyogó góljával sikerült a
mérkõzést 1:0-ra megnyernünk.
Legutóbbi mérkõzésünket a Sopron
otthonában 3:1-re megnyertük, ezzel a
tabella hetedik helyén állunk. Taktikusan
játszottunk idegenben, ismét fontos pontokat szereztünk.
Lesz Ferenc-Ky

Népi hagyományaink - Halászat
A halászat õsfoglalkozásaink közé sorolható. Hazánk kiváló halászterületnek
számított és erre okleveleinkben számos
utalás található.
A keresztény hitre térés során a hal népszerû böjti étellé vált. A halászat fénykora a
mohácsi vészt megelõzõ idõkre tehetõ. A
XIX. sz.-i vízszabályozások és árvíz
mentesítések töredékére csökkentették a
halállományt.
Herman Ottó a jeles kutató kategorizálta
a magyar halászati módokat. Íme, ezek
közül egy kis ízelítõ:
- A rekesztõ halászat rendkívül õsi típus.
Lényege, hogy az anyamederbõl kiindulva
mellékmedret ástak, amely kellõ távolság
után ismét visszatért az anyamederbe. Az új
és a régi meder rekesztésének váltogatásával
mindig össze tudták szedni az apadó ágban
rekedt halakat.
- A rekesztésnek más módjai is voltak,
melyek furfangos leleményességgel és
eszköztárral (cégék, vejszék, varsák...) párosultak.
- A kerítõhalászatnál mozgó hálófalazattal kerítették be és fogták meg a halakat. A
háló fonálból készült. Asszonyok fonták
csepûbõl és hálókötõtûvel kötötték. Cél volt,
hogy a hálót körbe vagy félkörbe vonják
össze úgy, hogy a zsákmány a csónakba vagy
a partra ömöljön.
- Az emelõhalászat eszköze az ághegyháló, a négykávás merítõ vagy az
emelõháló. A halász víz alá merítette a
hálót, és ha halat látott fölötte úszni, akkor
arra számítván, hogy a hal lefelé fog
menekülni, kiemelte a hálót.
- Vetõhalászatnak nevezzük, mikor a
halat felülrõl, kúp alakban, hirtelen borították le rokolya- vagy pendelyhálóval. A háló

kerületén lévõ ólomgombok gyorsabban
süllyedtek, mint ahogy a hal menekülni
tud.
- A tapogatóhalászatnál a halat egy
szilárd
vázú,
alul-felül
nyitott
borítóeszközzel fedték le, melyet egészen az
iszapig nyomtak le.
- A szigonyos halászatnál a halat egy villaalakú, nyeles, döfõ, a végén horgokkal,
szakákkal
ellátott
vasszerszámmal
igyekeztek elejteni.
- A halászat egyik legõsibb módja, hogy a
ragadozó madár által kifogott halakat,
kiemelték a fészkébõl.
- A mérgezõ halászat célja, hogy hosszabb-rövidebb idõre elkábítsák a halakat.
Mivel azonban a méreg (pl. összezúzott
kutyatej) káros volt a növendék halállományra is, valamint az elfogyasztott halak
húsának ízét is befolyásolta, nagyon káros
megoldási módnak számított.
- A horgászatnak is több módja volt
használatban a régi idõkben, mint manapság. A módozatok igazodtak a halfajtákhoz
és az egyéni elképzelésekhez. Sokan a
karózó horgászatot kedvelték, mikor a csalis
horgot bedobták a vízbe és a parthoz
kikötötték. A fenékhorgászatnál pedig
összekötött horogsorokat eresztettek a víz
aljára s arra vártak a horgászok, hogy a
halak csalival együtt lenyeljék a horgot.
Kivételes módnak számított, mikor üresen
hagyták a horgokat. Egyes nagy testû halak
kíváncsian közel úsztak a kampósorhoz, s
mikor egy megszúrta a nagy testû halat (pl.
vizát) a hal dühös csapkodása a kampók
egész sorát akasztotta a testébe.
Folytatás következik a házasságkötés és
lakodalom misztériumával.
Csöreginé Baranyai Anita etnográfus

Katolikus üzenet
„Legyetek egymásnak szolgálatára aszerint, hogy ki-ki
milyen lelki ajándékot kapott” (1Pét 4,10)

Egy születése óta vak leány, Edit, társaival együtt a
vakok intézetében él, ahol a káplán nem tud misét mondani, mióta a lába megbénult. Emiatt az
Oltáriszentséget is el akarták vinni az intézet kápolnájából. Edit kérvényt intézett a püspökhöz, hogy nagy
sötétségükben hagyják meg nekik ezt az egyetlen fényt.
Kérését teljesítették, sõt engedélyt kapott arra is, hogy õ
áldoztathassa a társait és a papot. Edit szeretett volna
mások hasznára lenni. Az egyik rádióadó többórás
mûsort bocsátott rendelkezésére. Edit ezt arra használta
fel, hogy másoknak is juttasson abból, ami benne a
legértékesebb: tanácsokat, mély gondolatokat, erkölcsi
útmutatást ad, hogy saját élete tapasztalataival, sorsának példájával bátorítsa a szenvedõket. Sok mindent
elmondhatnék még róla, a vak lányról, akit azonban a
szenvedés megvilágosított.
Sok más példát is sorolhatnék! A jó jelen van, de nem
hangoskodik. Edit keresztény életet él, tudja, hogy mindannyian részesültünk Isten ajándékaiban, és õ ezeket
mások javára használja fel. Igen, mert az „ajándék”, vagy
görög szóval „karizma”, nemcsak azokat a kegyelmi
ajándékokat jelenti, amelyekkel Isten az egyház
vezetésére kijelölt embereket elhalmozza. Karizmának
nevezzük azokat a rendkívüli ajándékokat is, amelyekben
Isten néhány kiválasztott hívõt részesít a közösség javára,
amikor egy-egy rendkívüli helyzetben, vagy nagy veszély
esetén úgy ítéli, hogy az egyházi intézmények nem elegendõek az egyház fennmaradásához. Ilyen különleges
adottság lehet a bölcsesség, a tudomány, a csodatévõ erõ, a

nyelveken szólás, egy új lelkiség elindítása az egyházban,
és sok más hasonló adomány. Ajándékon vagy karizmán
azonban nemcsak ezt értjük. Vannak jóval egyszerûbb
kegyelmek is. Sok ember rendelkezik ilyen egyszerûbb
kegyelemmel, amelynek gyümölcseit jótetteikbõl
láthatjuk. Így mûködik a Szentlélek. Ajándéknak vagy
karizmának nevezhetjük a természetes tehetséget is.
Mindannyian kaptunk talentumokat. Te is! Vajon hogyan
használhatod fel? Úgy, hogy gyümölcsözteted õket!
Hiszen nemcsak magadnak kaptad, hanem mindenki
javára.
Az ajándékok végtelenül különbözõek lehetnek.
Mindenkinek megvan a sajátja, ezért a közösségben is
sajátos szerepet tölthet be. De mondd csak, te hogy állsz
ezzel? Diplomát szereztél? Eszedbe jutott-e már, hogy
heti néhány órát szentelhetnél esetleg arra, hogy tanítsd
azt, aki tudatlan, vagy akinek nem áll módjában tanulni?
Különösen nagylelkû vagy? Nem gondoltál arra, hogy
mozgósítsd a jó szándékú embereket a szegények és
kitaszítottak megsegítésére, hogy sokak szívében újraéledhessen az emberi méltóság érzése? Különleges
képességed van arra, hogy gondozz és vigasztalj másokat?
Vagy háztartást vezess, fõzz, vagy akár pár méter anyagból
ruhát varrj? Vagy jó a kézügyességed? Nézz körül, és
keresd meg, kinek van szüksége rád! Fájdalommal látom
egyesek igyekezetét, hogy megkeressék és tanítsák azokat,
akik nem tudják, hogyan töltsék el a szabad idejüket.
Nekünk, keresztényeknek addig nem lehet szabad idõnk,
amíg egyetlen beteg, egyetlen éhezõ, egyetlen rab,
egyetlen tudatlan, egyetlen kétkedõ, szomorú, kábítószeres, egyetlen árva vagy özvegy is lesz a földön… Talán
nem nagyszerû ajándék az imádság, amit bármikor
használhatsz, hogy Istenhez fordulj, aki mindenütt jelen
van?
Képzeld el, milyen lenne az egyház, ha a gyermekektõl
a felnõttekig minden keresztény megtenne mindent, hogy
mások rendelkezésére bocsássa a kapott ajándékokat! A
kölcsönös szeretet olyan átható erõre, olyan teljességre,
olyan jelentõségre tenne szert, hogy ebbõl ismerhetnék
meg Krisztus tanítványait. Miért nem teszel meg hát mindent, ami rajtad áll, hogy ezt a nagyszerû eredményt elérjük?
István atya

Könyvajánló
Szépirodalom:
Asbóth János: Álmok álmodója; Capote, Truman: Mozart
és a kaméleonok; Chandler, Raymond: Az emeleti ablak;
Christie, Agatha: Ferde ház; Csákvári Zsóka: Bíborfény;
Emmanuel, Francois: A mélabús gyilkos; Gordon, Noah:
Sámán; Jaksity György: A nagymenõ; Jókai Mór: A janicsárok végnapjai; A fehér rózsa; A hadak útja; Koontz, Dean
R Kései órán; Preston, Douglas: Égi jelek; A firenzei rém;
Radványi Péter: Van egy világ; Zidhwa, Bapsy: Víz
Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Böde Péter: Kedvenceid mesekönyve : Barátom egy
farkas; London, Jack: A maják kincse; Schmidt Egon: A
békakirály ; A varázsszemüveg
Ismeretterjesztõ irodalom:
Forward, Susan: Mérgezõ szülõk; Polcz Alaine: Rend és
rendetlenség; Kiss Katalin: Gyermekbalesetek megelõzése;
Laky Zsuzsa: Legyõztem a rákot!; Szilágyi Ákos: Az ikontól
az installációig; Kocsis L. Mihály: Bara Margit tekintete;
Andrássy Manó: Utazás Kelet-Indiákon
Molnár Gábor: dráma az õserdõben; Boeselager, Philipp
von: Meg akartuk ölni Hitlert
Felhívom a tisztelt olvasók figyelmét, hogy a városi könyvtár
május 27-tõl június 3-ig zárva tart. Elsõ kölcsönzési nap június
3. , szerda.
Szántainé Ruzsa Mariann
A hónap versével köszöntjük az édesanyákat:

Ratkó József

Zsoltár
Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük ; fiatalok,
mint az idõ. Újra születnek
minden gyerekkel; megöletnek
minden halottal - harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.
Adassék nekik gyönyörûség,
szerelmükért örökös hûség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyûjtött kínját.

Kalmár László: Badacsonytomaj történelme

PAULER ÁKOS II. (1876-1933.)
Hogyan került Pauler Ákos Badacsonyba?
Valamikor az l860-as években történt, hogy Pauler
Tivadartól egyik barátja nagyobb összeget kért kölcsön,
amelyet aztán nem tudott visszafizetni. S mivel adós nem
akart maradni, felajánlotta hitelezõjének badacsonyi
birtokát, amelyet õ - látatlanul - el is fogadott. A birtok
azonban annyira nem érdekelte Pauler Tivadart, hogy
évekig meg sem nézte. Mikor aztán mégiscsak lekocsizott
a Balatonhoz /vasút még nem volt/, annyira megragadta
Badacsony varázsa, hogy azonnal építkezni kezdett.
Felépítette azt a nagy, olaszos stílusú villát, amely aztán a
Paulerok három nemzedékének kedvelt pihenõhelye,
nyaralója lett.
Pauler Tivadar birtoka tomajon a „Postakereszt” feletti
hegyoldalban elterülõ három holdas és Badacsonyban a
mostani Római úttól a Balatonig húzódó csaknem két
holdas szõlõ volt. /Utóbbi az Emlékmúzeum környékén
ereszkedett le a tópartra/
Pauler Tivadar idõközben annyira megszerette a
badacsonyi szõlõt és a villát, hogy végrendeletében
megtiltotta azok eladását, vagy elaprózását. Így kapta
aztán a badacsonyi szõlõt fiatalabb gyermeke, Gyula, aki
szintén a fiára, Ákosra hagyta a családi birtokot. Ákos tehát
a Pauler birtokból a Római út és a Balaton közé esõ részt
kapta, a szõlõben lévõ régi pincével, présházzal és a
nagyapja által épített villával.
Pauler Ákos puritán természetébõl kifolyólag sztoikus
nyugalommal szemlélte maga körül az élet javait és a
társadalmi pozíciókat egyaránt. Csak a tudós körökbõl
származó elismerés iránt volt fogékony.
„Kevés embert ismerek, akiben az aktív élet sikerei és a

közélet kitûntetései iránt nagyobb volt a közöny, mint
Pauler Ákosban” írta a már idézett Halasy Nagy József.
Pauler Ákost élete delén - 57 éves korában - érte a halál,
amikor még sok volt a tõle elvárható. Badacsonyban 1932
õszén nyaralt utoljára, egy évvel késõbb már a Kerepesi
temetõben pihent, Budapesten.
Utolsó napjairól nõvére, Egryné Pauler Júlia levelekben
számolt be férjének: „Budapest, 1933. június 29. Kedves
Jóska - nem jöhettem haza, mert szegény Ákos utolsó óráit
éli. Hétfõn Piroska vérébõl 1 litert átömlesztettek, ezután
egy kis javulást lehetett észlelni. Engem azonban már nem
ismert meg. Tegnap óta állapota folyton rosszabbodik, s
ma /reggel 7 órakor írok/ már teljesen magán kívül van…
Itt a kórházban hihetetlen szeretetnek örvendett szegény,
mindenki sajnálja, s imádkoznak érte, de az orvos azt
mondja, hogy a baja oly súlyos volt, hogy nem volt
kívánatos életben tartani, mert rengeteg szenvedés után
rövidesen meghalt volna… Ákos halálhírére az egész
arisztokrácia gyászba borult. Még Horthynak is küldtek
gyászjelentést… a címert fordítva festették meg és ki lesz
téve a temetésen, mert kihalt a Pauler család. /Férfi ágon KL/ Szinte bámulva hallgatom ezt a sok üres dolgot,
aminek oly fontosságot tulajdonítanak…”
Pauler Ákost édesapja mellé temették a Kerepesi
temetõben. 1952-ben a Kerepesi megszûnt, s az állam az
exhumáltakat a rákoskeresztúri temetõben helyezte el.
Újabb 30 év múlva ezt a temetõt is felszámolták, s Pauler
Katalin leánya, Bogyay Piroska a hamvakat Badacsonyba
hozatta és a Szent Donát-kápolna altemplomában
helyezte örök nyugalomra.
Befejezésül ismertetjük Pauler Ákos egyik kéziratát,

amely a badacsonyi Pauler-villa bontásakor került elõ, az
1980-as években. A negyed ív nagyságú lapon a nagy
mûvészek világnézetének vizsgálatáról ír a neves filozófus:
„Az emberi szellem történetét tanulmányozva egyik
legvonzóbb feladat a nagy mûvészek világnézetét
vizsgálni. A mûvész nem filozófus, ki képes volna világos
fogalmak segélyével kifejezni egységes szemléletét a
világról és az életrõl; az õ állásfoglalása inkább
rokonszenveken, s ellenszenveken, s inkább hiten, mint
tudáson
alapszik.
Idevágó
nézeteit
úgy
tanulmányozhatjuk a legmegfelelõbben, ha a vallás
tanításával szemben elfoglalt álláspontját kísérjük
nyomon. Ezen eljárás különös sikerrel kecsegtet a mi nagy
és halhatatlan Liszt Ferencünknél, kinél a vallás lett
kezdet és vég az õ küzdelmes lelki életében.”

Fotó: Deák

Az Ajkai Üveggyár termékei (ólom és
káli kristály) színes választékban
vásárolhatók kedvezményes áron
a badacsonyi
Egry József Emlékmúzeumban.
(8261 Badacsony, Egry sétány 12.)

Változott a rendelet!
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestülete néhány pontban módosította, kiegészítette a
környezetvédelemrõl és a környezetvédelmi alapról szóló
rendeletét, melyek a következõk:
- A kiemelten védett és védett övezetekben építési (bontási) tevékenységet a szomszédok zavarása és a környezet
károsítása nélkül szabad végezni. Az építési (bontási)
munkákat munkanapokon 6.00 - 20.00 óra között szabad
végezni. A szabadnapokon, heti pihenõnapokon vagy
ünnepnapokon az építési (bontási) munkák 8.00 - 18.00
közötti idõszakban végezhetõk. Ezekben az övezetekben
történõ építési (bontási) munkák végzéséhez szükséges, a
környezetre veszélyt jelentõ munkagépek, berendezések a
napi munka befejezése után nem tárolhatók, azokat a
környezetvédelmi elõírásoknak is megfelelõ telepengedéllyel rendelkezõ területen kell tárolni.
- A zajvédelmi védett övezeteket a következõképpen
alakulnak:
- Badacsony településrész központja (a 71-es út és a
Római út által határolt területen az Egry Múzeumtól a
Strand utcáig terjedõ terület)
- Badacsonyörs településrész központja (a Szõlõ út,
Kemping út, Kisörshegyi út és a Füredi út, valamint a
Kisörshegyi út és a Csigáskúti út által határolt terület)
- Badacsonytomaj településrész központja (a
Gyurkovics köz, Balaton utca, a Széchenyi utca és a Fõ
utca által határolt terület)
- a strandok területe.
A teljes rendelet megtekinthetõ Polgármesteri
Hivatalban.
Ky

1+1%
Az idei esztendõben is rendelkezhetünk adónk egy
részérõl. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át
pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel.
Badacsony Ifjúságáért Alapítvány
Adószáma: 1926 5609-1-19
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
Adószáma: 1893 4401-1-19
Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület (BÖÉE)
Adószáma: 1891 7303-1-19
Badacsonytomajért Közalapítvány
Adószáma: 1893 7174-1-19
Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület
Adószáma: 1892 9081-1-19
Badacsonytomaji Sportegyesület
Adószáma: 1990 0551-1-19
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Nõk a Balatonért Egyesület (NaBE)
Adószáma: 1891 8548-1-19
„Picikét a kicsikért” Alapítvány
Adószáma: 1891 9848-1-19
Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB)
Adószáma 1893 0555-1-19
Szín és Vonal Mûvészetoktatási Közhasznú Alapítvány
Adószáma: 1893 8223-2-19
Tomaj Darts Club Egyesület
Adószáma: 1892 8688-1-19

Gyászhírek:
Strausz Józsefné sz. Baksa Mária (született 1919-ben)
április 28-án elhunyt.
Raposa Árpád László (született 1948-ban)
április 29-én elhunyt.
Nyugodjanak békében!

Badacsonytomajért Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése
Eszközök
A. Befektetett eszközök
B. Forgóeszközök
C. Aktív idõbeli elhat.

Elõzõ év
0
2219
0

Tárgyév
0
2059
0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2219

2059

FORRÁSOK
D. Saját tõke
E. Céltartalékok
F. kötelezettségek
G. Passzív idõbeli elhat.
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Elõzõ év
2197
0
22
0
2219

Tárgyév
2037
0
22
0
2059

A Badacsonytomajért Közalapítvány tisztelettel megköszöni a 2008. évben nyújtott támogatásokat.
A kapott támogatások elõsegítették a Közalapítvány eredményes mûködését. Továbbra is várjuk szíves felajánlásaikat a
728000030-10001909 számú egyszámlánkra.
Tisztelettel köszönjük az SZJA 1%-nak felajánlását.
Az alapítvány, a részére felajánlott 47.888.- Ft-ot az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására használta fel.
A Badacsonytomajért Közalapítvány tisztelettel megköszöni az SZJA 1 %-nak felajánlását.
Az Alapítvány részére felajánlott 50.389.- Ft-ot a Közalapítvány az alapító okiratában meghatározott feladatatok
ellátására használta fel.
Berecz István a kuratórium elnöke

Badacsonytomaj Városüzemeltetõ KHT mérlegadatai
a 2008. évi számviteli beszámoló alapján
Eszközök
A. Befektetett eszközök
B. Forgóeszközök
C. Aktív idõbeli elhat.

Elõzõ év
47491
11788
0

Tárgyév
46857
12651
0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

59279

59508

FORRÁSOK
D. Saját tõke
E. Céltartalékok
F. kötelezettségek
G. Passzív idõbeli elhat.
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Elõzõ év
12939
0
16343
29997
59279

Tárgyév
14610
0
13095
31803
59508

A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló, 2008. év értékelése
Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Önkormányzati Törvényben meghatározott kötelezõ önkormányzati feladatok többségének ellátására 100 %-os tulajdonában lévõ Közhasznú Társaságot alapított (továbbiakban KHT).
A KHT-t a veszprémi Cégbíróság nyilvántartásba vette a Cg.19-14-500056 cégszámon. Mûködését 2004. február 20-án
kezdte meg. A KHT adatait, szervezetét, a hatáskörök és a feladatkörök meghatározását, a Társaság mûködését az
alapító Okirat és a 113/2007. (V.30.) számú tulajdonosi határozattal jóváhagyott Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza.
A 2008. gazdasági év közhasznú feladati a tulajdonossal kötött- „Közhasznúsági”- szerzõdés szerint a biztosított támogatás mértékéig, míg a KHT szabad kapacitásainak kihasználására vállalkozási szerzõdéseket kötött az éves üzleti tervnek megfelelõen.

Értékadatok összefoglalása:
Bevételek értéke
Közhasznú
Vállalkozás
Összesen
Ráfordítások

2008. év
58415
104121
162536
160772

2007. év
42521
64448
106969
106175

Index 2008/2007
137 %
162 %
152 %
151 %

A Taggyûlés a Városüzemeltetõ KHT közhasznúsági jelentését megtárgyalta és a 71/2009 (IV.29.) számú határozatával
elfogadta.
A Társaság 2008. évi közhasznúsági jelentése Badacsonytomaj Fõ u. 27. szám alatti irodahelyiségében ügyfélfogadási
idõben elõzetes bejelentés alapján hozzáférhetõ és megtekinthetõ.
Ferenczy Károly ügyvezetõ

A PEB 2008-as közhasznú, egyszerûsített beszámolója
a.) Számviteli beszámoló
Eredménylevezetés (adatok E Ft-ban):
A.) Az összes közhasznú tevékenység bevétele: 1.858
E.) Közhasznú tevékenység ráfordításai: 1.854
G.) Tárgyév pénzügyi eredmény: 4
A beszámoló mérlege
Forgó eszközök: 205
Eszközök aktívák összesen: 205
C.) Saját tõke: 205
I. Induló tõke: 201
Források (passzívák) összesen: 205
b.) A költségvetési támogatás felhasználása
A kapott SZJA 1 %-a,42.773. Ft. támogatást a Polgárõr
Egyesület Badacsonytomaj mûködési kiadásaira,
eszközbeszerzésre, rendezvények, illetve pályázati önrész
céljaira fordította.
Az Egyesület más költségvetési támogatást nem kapott.
c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
A Polgárõr Egyesület Badacsonytomajnak vagyona
nincs.
d.) A cél szerinti juttatások kimutatása
A Polgárõr Egyesület Badacsonytomajnak cél szerinti
juttatása nem volt.
e.) A központi költségvetési szervtõl, az elkülönített
állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitõl kapott
támogatások.
A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj a helyi önkormányzattól 220.000,- Ft, Hajdúhadház Város Önkormányzatától 50.000,- Ft, NCA-tól 300.000,- Ft, mûködési

bevételi támogatásban részesült.
Az Egyesület a Badacsonytomajért Közalapítványtól
100.000,- Ft támogatásban részesült, amely a lízingelt
terepjáró személygépkocsi törlesztõ részleteinek fizetésére
lett felhasználva.
f.) A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek
nyújtott juttatások értéke, illetve összege
A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj tisztségviselõi
tevékenységüket térítésmentesen végzik.
g.) A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid, tartalmi
beszámoló
A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj közhasznú
szervezet megalakulását és minõsítését a Veszprém
Megyei Bíróság az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.)
bekezdés 15.) pontjában meghatározott közrend védelme
tevékenységnek jegyezte be 2000. évben.
Az Egyesület közhasznú tevékenysége:
A bûncselekmények megelõzése, a bûnelkövetési alkalmak csökkentése. Az ön- és vagyonvédelmi tevékenység
népszerûsítése. A lakosság biztonságérzetének növelése. A
fentiek érdekében a közrend és közbiztonság erõsítését
célzó figyelõ-jelzõ szolgálat ellátása a település közigazgatási területén. A rendõri szervek tevékenységének
segítése. A kapott támogatások elõsegítették a Polgárõr
Egyesület Badacsonytomaj mûködésének kiadásait, felszerelésének eszközfejlesztését, tevékenysége hatékonyságának és mobilitásának fokozását.
A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj a fentiek alapján
eredményesen teljesítette az Alapszabályban rögzített feladatait a bûnmegelõzés és a lakosság biztonságérzetének
növelése érdekében.
Mórocz István elnök

Jubileumi horgásztalálkozó
50 éve 1959-ben alakult a Badacsonyi Sporthorgász
Egyesület. Az április 19-i Baráti Találkozót ennek
szellemében szervezte az egyesület vezetõsége.
A helyi és környékbeli horgászok szép számmal vettek
részt a Teremtõ által is „támogatott” rendezvényen.
Krisztin N. László polgármester köszöntõjében kitért az
egyesület életére, név szerint megemlítve az alapító
tagokat: Tóth Tivadart, Kosaras Jánost, Páter Antalt és
külön köszöntötte az egyetlen köztünk lévõ alapítót,
Szedlák Bálintot, aki idõs kora ellenére megtisztelte társaságunkat jelenlétével.
Krisztin N. László megemlékezett azokról is, akik az
elmúlt 50 évben vezették az egyesületet. Az elnökök:
Tóth Tivadar, Németh Sándor, Szita László, Mékli
Károly, Kovács András, alelnök:Dankó István, titkárok:
Szedlák Bálint, Kiss József, Kovács István, Csala László,
Fekete Ferenc, gazdasági vezetõk: Kurucz József, Vastag
Károly, Tarjányi Sándorné, Németh Kálmán, Nagy
László. Végül több társunknak Egry József emlékérmet
adott át a polgármester.
Az egyesület taglétszáma az alakuló 20 fõrõl folyamatosan emelkedett, mígnem 1989-ben elérte a 370-et.
Az elmúlt években 230-250 között ingadozik tagságunk
száma, akik az egész ország területérõl érkeznek, ezért az
egyesület élete leginkább a helyi és környékbeli horgászokra a „kemény magra” épül.
Közülük is ki kell emelni a mindig „hadra-fogható”
Dankó István alelnököt, Kovács Sándort, Fekete Ferenc
ügyvezetõ elnököt, Farkas Attilát, Lukács Lászlót a felügyelõ bizottság elnökét és mindazokat, akik egyetlen
hívó szóra vesznek részt az egyesületre háruló közösségi
tevékenységben.
Lehetõségünk van idényen kívül a parti horgászatra a
strandokon, köszönet ezért és a többi támogatásért a

Mûsorajánló

Képviselõ-testületnek és személy szerint Krisztin N.
László polgármesternek.
Sajnos ezen kívül Tördemictõl Ábrahámhegyig gyalog
is megközelíthetõ partszakasz nem áll a horgászok rendelkezésére. Emiatt az utánpótlás „ifi horgász” nevelés, a
horgászat velük való megszerettetése rendkívül nehéz és
a leggyengébb láncszem az egyesület munkájában.
A jó hangulathoz a kellemes idõ és a tûrhetõ fogás mellett hozzájárult a Nagy László és segítõi: Csala László és
Vastag István által készített „langalló”. Csordás Jani barátunk feleségének külön köszönjük a hókiflit. A kifogott
halakat felajánlotta a Civil Majális ellátásának változatosabbá tételére. A köszönet a résztvevõknek a barátságért, a támogatóknak a támogatásért és mindenkinek,
aki azért tevékenykedett, hogy ez a találkozó jól sikerüljön.
Kovács András elnök, BSHE

Fotó: Kalmár

Szedlák Bálint (középen ül) nagy örömmel
emlékezett a régi idõkre, a kifogott nagy harcsára, szép pontyokra. Bálint fia kíséretében
végigsétált a tomaji strandon, minden
horgászhoz volt néhány jó szava.

Múzeumi szezonnyitó
Joan Miró litográfiáival, Bokros László idõszakos tárlatának, Egry József állandó kiállításának ünnepélyes
megnyitásával kezdetét vette a badacsonyi múzeumi
szezon, amely október végéig tart.

Fotó: Kalmár

Lesznek-e szellemi, anyagi és lelki források minden
szezonnyitáshoz? ezek a kétségek mindig jelen vannak
- mondta Krisztin N. László polgármester beszédében.
A Zalai és Veszprém-megyei közgyûlések, múzeumigazgatóságok, a helyi önkormányzat, a tapolcai
munkaügyi központ, Csikós Nagy Zsuzsanna és soksok támogató, önkéntes összefogásával tudtuk idén is
biztosítani a múzeum látogathatóságát. A körülményeken igyekeztünk a megyei önkormányzat támogatásával javítani, hogy a környezet esztétikája is legyen
vonzereje az épületnek, ne csak a képek. Méltóan õriz-

Badacsonytomaj Város Önkormányzata
értékesítésre meghirdeti
a tulajdonában lévõ LIAZ vízszállító
gépjármûvet.
Irányár: 1.500.000 Ft.
Az értékesítéssel kapcsolatban bõvebb
információt az Önkormányzat
pénzügyi osztálya ad.
Tel. 06-87/571-270 / 110 mellék

zük Egry emlékét, szellemiségét - mondta a polgármester - amelyet a termekben járva egyre többen
tapasztalhatnak meg, s lesznek örömtársak az alkotások
értékelésében.
A köszöntõ beszédek között Riteczné Lesz Renáta
elõadásában Fodor András Vízrenézõ címû versét, majd
a Huszti testvérek Gabriella és Gergely hegedûkoncertjét hallgathatták meg a jelenlévõk.
Csikós Nagy Zsuzsanna mûvésznõ - a múzeum
mentoraként - harmadik éve segíti a települést a
múzeum üzemeltetéséhez azzal, hogy díjmentesen
átadja a kiállítások anyagát. A Miró tárlat megnyitása
alkalmával bejelentette, hogy jövõre Picasso grafikáiból,
rajzaiból készült válogatást szeretne bemutatni
Badacsonyban. Az 1983-ban született spanyol festõ, az
egyik legjelentõsebb szürrealista alkotó volt - mondta
Csikós Nagy Zsuzsanna - majd részletesen ismertette
az alkotó pályafutását, jellegzetes képi világát.
Dr. Zongor Gábor festõmûvész lendületes, humorral
is átszõtt beszédével nyitotta meg Bokros László
Szigligeten élõ alkotó idõszakos tárlatát.
Minden jelenlévõ nagy tisztelõje Egrynek és Bokros
Lászlónak és nagyon kedves számunkra Miró
mûvészete - mondta Dr. Zongor Gábor. Bokros szinte a
lehetetlenre vállalkozik, amikor megfesti a zenét, fest a
napszakokról. Egy humanista absztrakt mûvésszel van
dolgunk, aki bizonyos mértékig felesel Miró korai
korszakával. Ez egy jó találkozás, amelynek során a
látogatónak el kell jutni oda, hogy elgondolkozzon
Bokros alkotásain és kétirányúvá váljanak a kiállítások,
ne csak jöjjön a kultúra, hanem a tehetséges magyar
mûvészek képeit megcsodálhassa világ - akár New
Yorkban is.
Ky

Felhívás!
Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala a
lengyelországi testvérvárosi kapcsolat fenntartása
érdekében keresi azon helyben élõ személyeket, akik
társalgási szinten beszélnek és írnak lengyelül és vállalnák a közremûködést, egyeztetett formában és idõben.
(Jelentkezés: 87/571-270-es telefonszámon)

Városi Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, Városi Közösségi Ház

5 éve város Badacsonytomaj
A Város- és Gyermeknap rendezvényeinek programja
Május 22. péntek
17.00 Bognár László szobrászmûvész kiállításának
megnyitója az Egry József Mûvelõdési Házban
18.00 Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének ünnepi ülése az Egry József
Mûvelõdési Házban
Ünnepi mûsor:
Közremûködnek a Pipitér Óvoda óvodásai, a Tatay
Sándor Általános Iskola tanulói, Nõk a Balatonért
Egyesület Badacsonytomaji Csoportja, Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesületének tagjai valamint a
tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola tanárai.
Május 23. szombat
Helyszín: Tatay Általános Iskola Sportcentruma
9:00 ünnepélyes megnyitó
9:00 - 14.00 Sportversenyek
9:00 Tuti Buli játszóház
10.00 Brumi Bandi Band zenés mesemûsora
11.00 Szó és Kép Színház „Együgyû Jankó” címû
mesejátéka
12.00 Bognár László „Mesevarázs” címû zenés elõadása
13.00 - 17.00 Civil szervezetek fõzõversenye
14.00 „Hotel Menthol” zenés utazás a Fõvárosi Önkormányzat Foglakoztató Intézetének darvastói amatõr
mûvészeti csoportjának elõadásában
14.00-18.00-ig a tomaj települések labdarúgó tornája a
Badacsonytomaj SE sportpályán
15.00 Sportversenyek eredményhirdetése
16.00 A Kali Mutu Szalon Band koncertje
17.00 Pipitér Óvoda néptánc bemutatója
17.15 Tatay Általános Iskola néptánc bemutatója
17.45 Kocsmazaj zenekar koncertje
18.45 Tomaj települések labdarúgó tornájának eredményhirdetése
19.00 Ünnepi beszédet mond Krisztin N. László
Badacsonytomaj Város polgármestere
19.30 Badacsonytomaj Város 18 éveseinek köszöntése
19.45 Civil szervezetek fõzõversenyének eredményhirdetése
20.00 NaBE mûsora
21.00 Sommer Love és a Hegedûs koncertje
20.30-02.00 Bál az SMS együttes közremûködésével
22.30 Sztárvendég „Piás Nõvérek”
24.00 Meglepetésmûsor
Egész napos kézmûves és kirakodó vásár. Óriáscsúszda, ugrálóvár, gyermekringlis.

Szeretettel meghívjuk a Balaton-felvidéki SzínVonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulóinak kiállítására. A kiállítás helye: Tatay
Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola,
Badacsonytomaj, május 20-án 11 óra.

Tájékoztatás
Május 23-án (szombaton) minden helyi, állandó
lakos (személyigazolvánnyal vagy diákigazolvánnyal) ingyen tekintheti meg az Egry József
Emlékmúzeum kiállításait.
Badacsonytomaj Város
Önkormányzat Képviselõ-testülete

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület hírei
Pünkösdi rendezvénysorozat
Badacsonyban
Pünkösdi eljegyzés - Fiatal Mûvészek
Fesztiválja - Kéknyelû Virágzás Ünnepe
május 30-június 1.

2009. évi eljegyzések borát május 7-én a Badacsonyi
Hegyközség Kéknyelû Borversenyén választották ki a
badacsonyi gazdák borai közül, mégpedig a Varga
Pincészet Kft. 2006-os évjáratú Kéknyelûjét.
A nyertes pár pedig ingyen tölthet el egy hosszú hétvégét
a Vulkánok Völgyében, Badacsonyban.
A párok a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
irodájánál (Tourinform iroda) jelentkezhetnek a 0687/431-046-os telefonszámon vagy
a badacsonytomaj@tourinform.hu e-mail címen.
A hétvégén tartják a névadó Fiatal Mûvészek
Fesztiválját, ahol a klasszikus koncerteket a budapesti
Weiner Leó Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékei
adják a település több helyszínén.

Fotó: Deák

Pünkösdkor indítja el a Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesület azt a turista buszjáratot, amely naponta több
alkalommal közlekedik a Badacsony Régióban és igénybevételével fáradtság nélkül, kényelmesen járhatják végig a
vendégek régió nevezetességeit, borospincéit!

Ízelítõ a koncertekbõl:
-kamarakoncertek
-fúvós-és ütõs együttesek
-reneszánsz és barokk mûvek

Fotó: Deák

Második ízben rendezi meg a Pünkösd- Fiatal
Mûvészek Fesztiválja elnevezésû rendezvényt a
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület, ahol különbözõ
hagyományok, népszokások kelnek új életre. A termékenység, az újjászületés és a párválasztás ünnepe alkalmából a tavaly nagy sikert aratott tömeges eljegyzés
nyomán Pünkösd vasárnap a badacsonyi Rózsakõnél idén
is folytatódik.
Az eljegyzések ötletét Kisfaludy Sándor és Szegedy
Róza románcát õrzõ legenda adta:
„Hogyha egy leány meg egy legény ráül a kõre, háttal a
Balatonnak, egymás kezét fogva, még abban az évben
egymáséi lesznek. De elég az is, ha a leány ül a kõre háttal
a tónak, rágondol szerelmesére és felsóhajt. Akire gondol,
annak szíve érte fog dobogni.”
Ennek a hagyománynak az apropóján a Badacsonyi
Céh Turisztikai Egyesület várja azoknak a pároknak a
jelentkezését, akik szeretnék így összekötni az életüket.
A párok és vendégeik május 31-én, vasárnap délelõtt
Pünkösdköszöntõ menettel sétálnak a badacsonytomaji
Bazalttemplomtól a Rózsakõhöz, hogy ott a természet lágy
ölén eljegyezzék egymást.
A nagy alkalomra minden évben készül egy úgynevezett
Eljegyzési Bor, amivel a szerelmesek koccinthatnak, és a
ceremónia végén egy palackkal kapnak ajándékba is.

Fotó: Deák

A fesztiválon bemutatkoznak a környék kézmûvesei:
fazekasok, kosárfonók, gyertyaöntõ, ékszerkészítõk,
bábkészítõk és bõrmûvesek.
Emellett a vendégek és a borbarátok dzsipes túrákon és
buszos kiránduláson is részt vehetnek.

A pünkösdi hétvégén a badacsonyi borászok egyéb
színes programokkal is várják a vendégeket.
A badacsonyi Mólón családias hangulatban kerül
megrendezésre a Kéknyelû Virágzás Ünnepe, mely a
mindennapi terhek, gondok tengerébõl kiragadott pillanat
és az élõvilág újjászületésének jelképe.
A rendezvény errõl a kettõs megújulásról, a természet és
az emberi kultúra legnemesebb értékérõl, a Borról szól.
Szabadtéri koncertek, gasztronómiai, borászati- és
gyermekprogramok várják az érdeklõdõket. A kiállító
pincészetek karakteres, kitûnõ borai mellé tájjellegû, helyi
ételeket kínálnak.

Résztvevõ borászatok:
- Borbély Családi Pincészet
- Imre Borpince
- Istvándy Pincészet
- Laposa Családi Pincészet
- Németh Pince
- Sipos Borház
- Varga Pincészet
- Fischer Borház

Fotó: Kalmár

További információ: Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesület- Tourinform Iroda
tel.: +3687/431-046
web: www.badacsony.com
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület hírei
Badacsony Régiós buszjárat menetrendtervezete és útvonala

TANÚHEGYEK 50, 30, 20, 10
teljesítménytúrák
Gyere el a haverokkal, kollégákkal vagy akár a kutyáddal május 23-án szombaton, és tölts velünk egy felejthetetlen napot!
Várunk a badacsonytördemici Faluház udvarán 6 és 12
óra között. A részletes túraleírást a www.bthe.hu honlapon
találod!
A túrák rendezõi: Börzsöny Természetbarát és
Hegymászó Egyesület, Csiba Ágoston, info@bthe.hu, 06
30 868 6313; Badacsonytördemic Községért Alapítvány,
Vollmuth Péter Polgármester,
btordemicfaluhaz@freemail.hu, 06 30 520 9450
A túrán kerékpárosoktól nevezést egyik távon sem tudunk
elfogadni! A rendezõség a túrán senkiért semmiféle
felelõsséget nem vállal!

Szemétgyûjtési akció!
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
szemétgyûjtési akciót szervez a
Badacsony-hegyen.
Idõpont: május 20-án (szerdán) 9 órától
Gyülekezés a Tatay Sándor Általános
Iskola elõtti parkolóban
Felszerelést (kesztyût, zsákot), valamint
innivalót és az akció végén ebédet az
Egyesület minden résztvevõnek biztosít!
Szeretettel várunk minden Egyesületi
Tagot és lelkes badacsonytomaji Polgárt,
akiknek fontos a csodálatos Badacsonyhegy tisztasága!
Esõnap: 2009. május 21. csütörtök
Bõvebb információ:
BCTE - Tourinform iroda
8261 Badacsony, Park u. 14.
Tel.: 87/431-046, 531-013
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu

FELHÍVÁS
Tisztelt Egyesületi Tagok!
Tisztelt Badacsonytomaji Polgárok!
A Badacsony Régió természeti, épített és kulturális
öröksége, valamint a helyi szokások és hagyományok
szerint elõállított termékek mind olyan értékek, melyek
régiónk turisztikai vonzerejét nagymértékben emelik.
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szeretné
összeállítani a Badacsony Régió örökségleltárát és helyi
termékeinek leltárát.
Tisztelettel kérjük, hogy segítsék munkánkat
ötleteikkel, javaslataikkal és jutassák el ezeket irodánkba:
BCTE - Tourinform iroda
8261 Badacsony, Park u. 14.
Tel.: 87/531-013, 431-046
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
Elõre is köszönjük segítségüket!
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Elnöksége
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JÚNIUS: 20,21,27,28.
JÚLIUS: 4,5,11,12, 18-31.
AUGUSZTUS: 1-31.
SZEPTEMBER: 5,6,12,13.

MENETREND

Információ: BC Turisztikai Egyesület
H-8260 Badacsony, Park u. 6.
Tel.:(+36) 87 431 046
Üzemeltetõ: MB Balaton Kft.

VONALJEGY: 300 Ft
NAPIJEGY: 950 Ft
NAPI CSALÁDIJEGY: 2500 Ft

