
Szeretettel meghívjuk 
az Udvardi Erzsébet festőművész által 
megálmodott és a Badacsonytomaji 
Szent Imre Plébánia szervezésében 

adományokból megvalósított 

Szent István Király Kápolna 
megszentelésére 

augusztus 23-án 17 órára.
Az ünnepi szentmisét celebrálja
dr. Erdő Péter bíboros, prímás,

esztergom-budapesti érsek.
A Szent István kápolna megtalálható a Klastrom-kút

forrás (pálos emlékhely) és a Szent II. János Pál pápa
emlékhely alatti völgyben a Badacsony hegyen.

A felső kolónia néven ismert, volt bányászlakások
romjairól elhíresült, vén fák övezte több hektáros
terület Badacsonytomaj központjától elindulva a
kilátó, illetve a II. János Pál emlékhely útvonalába
esik. Ennek közelében állt évszázadokon át a 13.
századi alapítású pálos kolostor, mely ma a bánya
kőtengere alatt nyugszik. Udvardi Erzsébet festőmű-
vész álmodta meg, hogy ezen a történelmi helyen
hegyi kápolna épüljön Szent István királyunk tisz-
teletére. A Badacsonytomaji Önkormányzat e célra
a helyi katolikus plébánia rendelkezésére bocsátot-
ta a felső kolónia területét. A kápolna és környeze-
te a már megépült II. János Pál emlékhellyel együtt
egy országos jelentőségű zarándokút szerves része
lehet, és a hegyi turizmus szellemi központjává vál-
hat. Megvalósulása egyben Udvardi Erzsébet sok
évtizedes badacsonytomaji munkásságának utolsó
álmát, tervét is valóra váltotta.                        Ky

A Badacsonyi Borhét rendezvénysorozat július
19-én nyílott meg ünnepélyes keretek között a
díszparkban felállított színpadon, majd kihirdet-
ték a Badacsony Hegyközség és a Badacsonyi
Borvidék Hegyközségi Tanácsa borversenyének
eredményét.

Köszönet illeti az Önkormányzatot, hogy a rendez-
vényt anyagilag és a helyszín biztosításával támo-
gatta – mondta bevezetőjében Part Imre, a BCTE
elnöke -, így sikerült az Oázis kertészet segítségé-
vel családiasabb hangulatúvá alakítani a parkot. 
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület irodája is
rengeteget dolgozott és a környező önkormányzatok
is hozzájárultak, hogy a borszemle a lehető legjob-
ban sikerüljön.

Minden olyan esemény, ami a szőlővel és borral
van kapcsolatban, az egyúttal ünnep is nekünk –
mondta köszöntőjében Krisztin N. László polgár-
mester – ezért természetes, hogy a borhetek ehhez
a körhöz tartozik. Ilyenkor a gazdák előhozzák fél-
tett kincseiket, a szebbnél szebb borokat, köszönet
nekik és a fogyasztóknak, hogy e nagy találkozás
Badacsonyban, az idei esztendőben újra létrejöhe-
tett. Aki kellő alázattal és tisztelettel közeledik ehhez
a csodálatos italhoz, annak megmutatja rejtett tit-
kait – tette hozzá a polgármester. Mi hisszük, hogy
Badacsony a bor és a szerelem földje és mindent
megteszünk azért, hogy az idelátogatók jól érezzék
magukat, élményekkel gazdagodjanak. 

A Badacsony Hegyközség és a Badacsonyi Borvi-
dék Hegyközségi Tanácsának borversenyeit első
alkalommal tartották meg közösen – mondta Csa-
nádi József hegybíró a május 22-i értékelés ered-
ményét ismertetve. Ötvenegy termelő háromszáztíz
nedűt nevezett a megmérettetésre, a 265 fehéren
belül egy ürmöst, 3 gyöngyözőt, 31 különlegességet
(5 jégbor, 26 késői szüretelésű). A dr. Kállay Miklós
vezette bírálóbizottságok egy Champion, egy Nagy
Arany, 47 arany, 153 ezüst, 88 bronz, 19 oklevél
minősítést adtak ki, mindössze egyetlen bor nem
ütötte meg a mértéket. A versenyt a Borbély Csalá-
di Pincészet nyerte, a második és harmadik legma-
gasabb pontszámokat elért nedűért a Badacsony
Hegyközség különdíját Part Imre és a NAIK Szőlé-

szeti Borászati Kutatóintézete vette át. Badacsony-
tomaj Város különdíját a Varga Pincészet Kft. nyer-
te el 2013-as olaszrizling borával.

A borverseny eredménye ÁBC sorrendben: aCa-
pella Szőlőbirtok 5 ezüst, 1 bronz; Badacsony Borá-
szati Szövetkezet 1 arany, 8 ezüst, 1 bronz; Bakos
György 1 ezüst, 1 bronz; Bazaltbor-Badacsony Kft.
6 ezüst, 1 bronz; Borbély Családi Pincészet Cham-
pion, 4 arany, 11 ezüst, 6 bronz; Csanádi Pincészet
Bt. 9 ezüst, 5 bronz; Csobánci Bormanufaktúra 1
arany, 1 ezüst, 3 bronz, 3 oklevél; Csóka Ferenc 2
oklevél; Dobosi Pincészet 1 arany; Edegger Kft. 2
ezüst, 1 bronz; Első Magyar Borház–Szeremley Kft.
2 arany, 4 ezüst, 7 bronz; Faragó Gábor és Társa
Bt 1 bronz; Folly Arborétum és Borászat 1 arany,
1 ezüst, 1 oklevél, Hantos Gyuláné 1 bronz; Hor-
váth Pince 1 nagy arany, 3 ezüst, 1 bronz; Institó-
ris Családi Pincészet1 arany, 2 ezüst; Istvándy Pin-
cészet 4 ezüst, 1 bronz; KÁL-VIN Pincészet Kft. 3
ezüst; Kutasy Attila 1 ezüst, 1 bronz; La Vita Kft. 9
ezüst, 4 bronz; Laposa Birtok Kft. 1 arany, 7 ezüst,
3 bronz, 1 oklevél; Léránt Károly 3 ezüst, 6 bronz,
1 oklevél; Málik Zoltán 4 ezüst, 3 bronz, 1 oklevél;
Nagy Sándor 1 ezüst, 3 bronz, 1 oklevél; NAIK Sző-
lészeti Borászati Kutatóintézet 7 arany, 7 ezüst, 3
bronz, 1 oklevél; Németh Pince 4 arany, 6 ezüst, 1
bronz; Nyári Pince Kft. 3 arany, 3 ezüst; Óhegyi
Pince 2 ezüst, 3 bronz; Part Imre 3 arany, 4 ezüst,
3 bronz, 2 oklevél; Rózsa Tamás 2 bronz; Sajtos
József 1 ezüst; Schaknowsky Erika 1 arany; Schi-
eszl Borház Kft. 1 arany (kéknyelű 1. helyezett), 3
ezüst; dr. Schmidt Balázs 1 bronz; Sipos Borház 1
arany, 2 ezüst, 4 bronz, 1 oklevél; Szabó Ferenc 2
bronz; Szabó Gyula oklevél; Szabó Pince 5 ezüst, 1
bronz; Szántó Zsolt 1 ezüst; Szent György Pince 3
arany, 5 ezüst, 4 bronz, 1 oklevél; Szomjas József
1 arany, 1 ezüst; Tölgyesi Pince1 ezüst, 3 bronz;
Török László 1 bronz; Újvári Családi Szőlőbirtok 3
ezüst; VÁLIBOR 6 ezüst, 1 bronz, 1 oklevél; Varga
Pincészet Kft. 8 arany, 7 ezüst, 1 bronz, 1 oklevél;

Villa Márika Szőlőbirtok 2 bronz; Villa Sandahl
Kft. 3 arany, 11 ezüst, 1 bronz, 1 oklevél; Vörös Sző-
lőbirtok és Borpince 2 bronz; Walovics József 2
bronz; Zabó Péter 1 bronz. Ky
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Nyári badacsonyi borfesztivál

A borkedvelők nagy találkozója
Kápolnaszentelés

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

A modern, egyszerűségével és bazalt falaival tájba illő temp-
lom fő ékessége Udvardi Erzsébet oltárképe lesz



K Ö Z É R D E K Ű
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u.14.)
H: 12.30-16.00 óráig; Sz: 13.00-17.00-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,
Orbán Péter alpolgármester
minden hónap harmadik hétfő: 14.00-16.00-ig,
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
minden szerdán 13.00-17.00-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 tartás programfüggő. 
Városi Könyvtár: K, Sze, P: 10.00-18.00, Szo: 9.00-
13.00, 87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény - Tájház
Nyitva: K-P-Szo-V: 10-14, Sze-Cs: 14-18
Egry József Emlékmúzeum
Nyitva: H: szünnap, K-V: 10-18.
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.:
(átszervezés miatt) 88/412-104 vagy 104
Fogászati alapellátás (B.tomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: 87/471-689):
H: 07-12; K: 15:20; Sz: 09-16; Cs: 12-19; P: 08-14.
Kezelésre időpontegyeztetéssel lehet jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon:
Veszprém Halle u. 5/ETelefon: 06-88-425-228
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
Badacsonytomaj Város Önkormányzat 
Védőnői Szolgálata
Védőnő: Zsifkovics Szilvia
Elérhetősége: 06-70/202-85-84 (munkaidőben)
87/471-698
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsa-
dás: Cs. 8-10 óráig; Csecsemő, gyermek és ifjúsági taná-
csadás: Cs. 10-12-óráig.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sze. 11.00-12.00-ig 
Krausz Noémi Tel.: 06-30/426-2207
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:
dr. Barátossy György Tel.: 06 70 436 50 53
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
e-mail:badacsonytomaj@tourinform.hu
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Felelős kiadó: Krisztin N. László polgármester

Felelős szerkesztő: Kalmár György

Telefon: +36-87/413-399, +36-30/9016-194;

E-mail cím: kalmar.media@t-online.hu

A szerkesztőség címe: Badacsonytomaj, Fő u. 14.

Tel.: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289

A megjelent írások és levelek a szerzők álláspontját tük-

rözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség vé-

leményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában

közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. A

beküldött írásokat minden esetben továbbítjuk az abban

érintetteknek. A Badacsony újságban megjelent írások,

fotók bárminemű felhasználásához a kiadó és a szer-

kesztő írásos hozzájárulása szükséges.

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca

Tördelőszerkesztő: Huszák László

Az újság a település honlapján is olvasható!

Helyi közéleti lap

Következő lapzárta: 2014. szeptember 5.
A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve szerin-
ti soron következő ülését szeptember 18. napján
14.00 órakor tartja a Polgármesteri Hivatalban.

A tervezett napirendi pontok: 1. Tájékoztató a tele-
pülés egészségügyi helyzetéről; 2. Tájékoztató az
önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeiről; 3.
Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségveté-
sének I. félévi végrehajtásáról; 4. BURSA Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz
csatlakozás; 5. Badacsonytomaj Város Önkormány-
zata 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítása; 6. Tájékoztató a két ülés között
történt fontos eseményekről; 7. Beszámoló a lejárt
határidejű önkormányzati döntések (határozatok, ren-
deletek) végrehajtásáról; 8. Egyéb aktuális ügyek

Képviselő-testületi ülés

Védőnői állás
Badacsonytomaj Város Önkormányzata a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXI-
II. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zott idejű tartós távollét idejéig tartó közalkalmazot-
ti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munka-
idő. A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8258
Badacsonytomaj, Kert utca 32. A munkakörbe tar-
tozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: A 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben
meghatározott védőnői feladatok és a 26/1997. (IX.
03.) NM rendelet szerinti iskola-védőnői feladatok
ellátása.

Pályázati feltételek: Főiskola, védőnői szakképe-
sítés; Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség; Felhasználói szintű MS Office (iro-
dai alkalmazások).

A munkakör betölthetőségének időpontja: A mun-
kakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető. A pályázat benyújtásának határide-
je: 2014. augusztus 31. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt dr. Weller-Jakus
Tamás jegyző nyújt, a +36 87 571 270-es telefon-
számon. A pályázat elbírálásának határideje: 2014.
szeptember 5. A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje: www.badacsonytomaj.hu - 2014.
július 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további informáci-
ót a www.badacsonytomaj.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályáza-
ti kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet
(NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Krisztin N. László polgármester

Pályázat

Tisztelt Választópolgár! 
2014. október 12-én önkormányzati képviselő-

ket és polgármestert választunk!
1949-ben hazánkban felszámolták az évszázados

tapasztalatokkal rendelkező önkormányzati típusú
helyi szerveződéseket. Az ekkor kialakított tanács-
rendszer túlközpontosított volt, kevés teret adott a
helyi önállóságnak. A helyi cselekvések irányítói
ténylegesen nem választott testületek, hanem fel-
sőbb állami szervek voltak.

Az 1990-ben visszaállított önkormányzati rendszer
lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közös-
sége az önkormányzatok útján intézze a helyi ügyek
széles körét. Ez egyrészt közvetlenül (helyi népsza-
vazások és népi kezdeményezések útján), másrészt
közvetett módon, azaz önkormányzati képviselők
választásával valósul meg.

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek
választása tehát egyik garanciális eleme az önkor-
mányzatiságnak. Vegyen Ön is részt a helyi ügyek
intézésében, szóljon bele települése sorsának alaku-
lásába! Kérjük, menjen el szavazni október 12-én!  

Hogyan válasszunk? Ki lehet helyi képviselő,
vagy polgármester?

A tájékoztató segítséget nyújt Önnek, hogy a jelölt-
állítás és a szavazás legfontosabb szabályait ismer-
ve éljen választójogával.

Az igazságügyi miniszter 2/2014.(VII.24.) IM ren-
delete a helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek 2014. október 12. napjára kitűzött válasz-
tása eljárási határidőinek és határnapjainak meg-
állapításáról a következőket fontos tudni. 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusz-
tus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. A
választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételük-
ről 2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést.

Ha valaki nem a lakóhelyén tartózkodik a szavazás
napján, akkor a tartózkodási helyén szavazhat, azon-
ban át kell neki jelentkeznie a tartózkodási címére. Az
átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópol-
gár nyújthatja be, akinek legkésőbb 2014. június
23-ig létesített tartózkodási helyének érvényessé-
ge legalább 2014. október 12-ig tart. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb
2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie
a helyi választási irodához. Az átjelentkező válasz-
tópolgár 2014. október 10-én 16.00 óráig visszavon-
hatja átjelentkezési kérelmét.

A szavazatszámláló bizottságokba, valamint a
helyi választási bizottságba a választókerületben
jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint
a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg. A
megbízott tagot a jelölt legkésőbb 2014. szeptember
26-án 16.00 óráig jelentheti be.

A választási kampányidőszak 2014. augusztus
23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart. Kam-
pányt folytatni a szavazóhelyiséget magában fogla-
ló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szol-
gáló bejáratától számított 150 méteres távolságon
belül – közterületen – választási kampánytevékeny-
ség 2014. október 12-én nem folytatható. 

Önkormányzati 
választás 2014

x
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xFolytatás az előző oldalról

2014. október 12-én választási gyűlés nem tart-
ható, valamint politikai reklámot nem lehet közzé-
tenni. 

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdeké-
ben elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig
köteles eltávolítani! 

Jelöltet ajánlani 2014. szeptember 8-án 16.00
óráig lehet a Helyi Választási Bizottságnál.

A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet
vagy listát is ajánlhat, de csak egy településen, fővá-
rosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést. Egy
választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támo-
gathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az aján-
lás nem vonható vissza.

A választási iroda az igénylését követően haladék-
talanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én
adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyi-
ségű ajánlóívet. 

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szer-
vezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándé-
kozó választópolgár, illetve annak képviselője - az
alábbi kivételekkel - bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén

munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve mun-
kavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó mun-
kavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi állam-
igazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő sze-
mélytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatá-
nak teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati

szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár
részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást
adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet
előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak
ígéretét.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási
szabályok megsértésével gyűjtöttek.

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelente-
ni nyilvántartásba vételére a Helyi Választási Bizott-
ságnál.

A független jelöltként indulni szándékozó válasz-
tópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő
szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánló-
ívet köteles átadni a választási irodának a jelölt
bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E köte-
lezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartás-
ba vételére illetékes választási bizottság hivatalból
eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden
be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.

Badacsonytomaj városában POLGÁRMESTER-
JELÖLT az lehet, akit a település választópolgá-
rainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

Badacsonytomaj város választópolgárainak száma:
1.997 fő, így a fentiek alapján legalább 60 ajánlás
szükséges a polgármesterjelölt állításhoz.

Badacsonytomaj városában KÉPVISELŐJE-
LÖLT az lehet, akit a település választópolgára-
inak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

BADACSONYTOMAJ város választópolgárainak
száma: 1.997 fő, így a fentiek alapján legalább 20
ajánlás szükséges a jelölt állításhoz.

1. A helyi önkormányzati képviselők választása
A helyi önkormányzati képviselőket a település

választópolgárai úgynevezett kislistán választják
meg, azaz a szavazáskor a szavazólapon az összes
jelölt neve ábécé sorrendben szerepel, és  legfeljebb
annyi jelöltre szavazhat, amennyi a településen meg-
választható képviselők száma ez Badacsonytomaj
városában 6 fő (a szavazat akkor is érvényes, ha a

lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz a választópol-
gár) A megválasztható képviselők számát a szava-
zólapon feltüntetik. Megválasztott képviselők azok
a jelöltek lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapták.
2. A polgármester választása

A polgármestert többségi módszerrel választják,
azaz az lesz a település polgármestere, aki a legtöbb
szavazatot kapta. A szavazáskor a szavazólapon
valamennyi polgármesterjelölt neve ábécé sorrend-
ben szerepel. Csak egy jelöltre lehet szavazni. 
3. A megyei közgyűlés tagjainak választása

A megyei közgyűlés tagjainak megválasztása a
pártok, társadalmi szervezetek által összeállított lis-
ták alapján történik. A pártok és társadalmi szer-
vezetek listái sorsolás útján sorszámot kapnak. A
szavazáskor a szavazólapon a listák a sorsolás sor-
rendjében szerepelnek. A választópolgár egy listára
szavazhat. Az egyes listák a kapott szavazatok
arányában jutnak mandátumhoz. Azok a listák,
melyek az összes érvényes szavazat több mint 5 %-
át nem érték el, nem szereznek mandátumot.

Nagyon fontos! Érvényesen szavazni a jelölt neve
melletti körben elhelyezett X vagy + jellel lehet!
Egyéb megjelölés (pl. aláhúzás vagy bekarikázás) a
szavazat érvénytelenségét eredményezi!

Hogyan zajlik a szavazás?
Szavazni a szavazás napján 2014. október 12-én

vasárnap 06.00 órától 19.00 óráig lehet. A szava-
zatszámláló bizottság elnöke felelős azért, hogy a
szavazás napján a szavazóhelyiségben és környékén
a rendet fenntartsák; a rend fenntartására tett intéz-
kedése mindenkire kötelező.

A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát
az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében a
szavazás megkezdése előtt megvizsgálja és lezárja.
Ezt követően a mozgó urnába ellenőrző lapot helyez,
melyet a szavazókörben elsőként megjelent szava-
zó és a szavazatszámláló bizottság tagjai aláírásuk-
kal hitelesítenek.

A szavazás időtartama alatt a szavazóhelyiség-
ben a választópolgárok csak a választójog gyakor-
lásához szükséges ideig tartózkodhatnak.

A szavazatszámláló bizottság - a személyazonos-
ság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolvány
alapján - megállapítja a szavazni kívánó személya-
zonosságát és azt, hogy szerepel a névjegyzékben.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazat-
számláló bizottság átadja a választópolgárnak a sza-
vazólapot, amelyet a választópolgár jelenlétében
hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el.

A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegy-
zéken saját kezű aláírásával igazolja.

A szavazatszámláló bizottság szükség esetén - a
választópolgár befolyásolása nélkül - megmagya-
rázza a szavazás módját.

A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a sza-
vazó tartózkodhat a szavazófülkében. Az a válasz-
tópolgár, aki nem tud olvasni, illetőleg akit testi
fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazás-
ban, más választópolgár - ennek hiányában a sza-
vazatszámláló bizottság két tagjának együttes -
segítségét igénybe veheti.

Az a szavazat érvényes, amelyet a választópolgár
egymást metsző két vonal formájában ad le (+ vagy
x): az egyéb megjelölések (például a jelölt nevének
aláhúzása, bekeretezése, kipipálása) érvénytelenek,
függetlenül attól, hogy a választópolgár akarata
kiderül-e a megjelölésekből.

A választópolgár választása szerint a szavazóla-
pot borítékba teszi, és a szavazatszámláló bizottság
előtt urnába helyezi.

A szavazatszámláló bizottság elnöke 19.00 órakor
a szavazóhelyiséget bezárja. 

A szavazatszámláló bizottság tagjai együttesen
kötelesek összeszámlálni valamennyi szavazólapot.
A szavazatok első összeszámlálását követően a sza-
vazatszámláló bizottság jegyzőkönyvvezetője adatla-
pot állít ki, amelynek célja, hogy a nyilvánosságot
ennek segítségével mihamarabb tájékoztassa. Ezt
követően a szavazatszámláló bizottság a szavazat-
számlálás végső eredményéről jegyzőkönyvet állít

ki, mely jegyzőkönyvek összegzése adja majd a vég-
leges jogi eredményt.

Szavazni kizárólag a következő dokumentumok
felmutatásával lehet: 

1. lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosí-
tó igazolvánnyal vagy 

2.  érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS
– érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy
– érvényes útlevéllel vagy
– 2001. január 1-ét követően kiállított érvényes

vezetői engedéllyel 
Kérjük, hogy a szavazatszámláló bizottságok mun-

kájának megkönnyítése érdekében az „Értesítő”-t
szíveskedjék a szavazásra magával vinni!Az „Érte-
sítő” bemutatása azonban nem feltétele a szava-
zásnak. 

Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakó-
helyén lehet.

A választásokkal kapcsolatos részletes tájékozta-
tásért forduljon a Polgármesteri Hivatalban a Válasz-
tási Irodához!

Telefon: 06-87/571-270, fax: 06-87/471-289, 06-
70/314-6322

Reméljük, hogy a fent leírtakkal hozzájárult a
Helyi Választási Iroda ahhoz, hogy 2014. októ-
ber 12-én a szavazó urnánál nem lesz gondja a
szavazással kapcsolatban. Ha azonban valami
lényeges a véletlen folytán e tájékoztató anyag-
ból mégis kimaradt volna, úgy kérem, hogy hívja
a Helyi Választási Információs Szolgálatot min-
den nap 07.00-20.00 óra között a 06-70-314-
6322-es telefonszámon.

Dr. Weller-Jakus Tamás,
a Helyi Választási Iroda vezetője

Tisztelt Polgármester- és Képviselőjelölt!
A Badacsony újság – tekintettel az esélyegyen-

lőségre – lehetőséget kíván adni minden Polgár-
mester és Képviselő-jelöltnek arra, hogy szeptem-
beri lapszámunk Választási mellékletének hasáb-
jain bemutatkozhasson. Nem közlünk rasszista,
kirekesztő, gyűlöletkeltésre alkalmas, a jó ízlést és
az alapvető emberi jogokat sértő, trágár írásokat
vagy fotókat. A beküldött írásokat – nem sértve a
véleménynyilvánítás szabadságát – változatlan tar-
talommal közöljük. Az esélyegyenlőség biztosítá-
sa érdekében a szeptemberi Badacsony újság – a
felkínált megjelenési lehetőségen túlmenően – nem
tesz közzé politikai hirdetést, illetve olvasói levelet
sem.

Kérjük, hogy bemutatkozó írását a
kalmar.media@t-online.hu E-mail címre szíves-
kedjen eljuttatni, - kizárólag szerkeszthető formá-
ban fogadunk írást - szeptember 5-ig. A Választá-
si mellékletben a polgármesterjelöltek fél, a kép-
viselőjelöltek negyedoldalnyi felületet kapnak leg-
feljebb 5000, illetve 2500 karakter terjedelemben,
(ez a karakterszám további 600-zal csökken, ha
fotóval együtt jelenik meg az írás). A megadott
karakterszámot túllépő írásokat nem közöljük.
Amennyiben igénylik és elérhetőségüket megadják
a tördelt változatot megjelenés előtt megtekintés-
re visszajuttatjuk.

Kérem hívjon, amennyiben kérdése, vagy észre-
vétele lenne, a +36 309 016 194-es telefonszámon.

Tisztelettel: Kalmár György szerkesztő

Önkormányzati választás 2014



Badacsonyi Falinaptár
Biztos vagyok benne, hogy minden badacsonyi polgár megkap-
ta a levelemet, melyben a jövő évi naptárról adok tájékozta-
tást. 

Ennek köszönhetően már több száz lakos vette át a 2015. évi,
immár 5., azaz jubileumi badacsonyi falinaptárt. Biztatom azokat,
akik ezt eddig még nem tették meg – a szomszédnak is elvihetik –,
menjenek el az ajándékért. 

Csupán a badacsonytomaji Irka-firka papírboltba kell bemenni
érte – új címe: Egry Fogadó Római út 1. (Nyitva: h-p. 8-11, illetve
14-17-ig és szombaton 8-13 h között).

Természetesen továbbra is minden eladott naptár árából 50 Ft-
ot - a plébánia segítségével - az augusztus 23-án átadandó kápol-
na környezetének szépítésére fordítunk.

Hajrá Badacsony!
Vecsey András

www.badacsonytomaj.hu4 2014. augusztus

Az Accord Quartet koncertjére várta a zeneked-
velőket Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Kulturális Intézménye augusztus 8-án az Egry
József Emlékmúzeumba. 

Az Accord Quartet 2001-ben alakult a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem négy hallgatójából. 13 éves
fennállásuk alatt Európa számos nagynevű kon-
certtermében adtak hangversenyt, mesterkurzuso-
kon, külföldi iskolákban tanultak a műfaj legna-
gyobbjaitól. Az est folyamán elhangzott művek: W.
A. Mozart: Kis éji zene K. 525; Weiner Leó: Diverti-
mento Op. 20 – részletek (Jó alapos csárdás, Róka-
tánc); S. Joplin: Ragtime feldolgozások (Peacharine
rag, Maple Leaf rag) és J. Brahms: 5. Magyar Tánc

Fellépőink felejthetetlen perceket szereztek a szép
számú résztvevőnek. Deákné 

Zenélő múzeum

Faragó György fotóriporter fotókiállítását augusz-
tus 2-án Ludwig Emil, a Magyar Nemzet főmun-
katársa nyitotta meg a badacsonytördemici Falu-
ház nagytermében.

A 84 éves fotós munkásságának egy kis töredé-
két állította ki. Látható a csodálatos Badacsonyt
bemutató képeken kívül kalocsai népviselet, vagy fél-
bevágott paprika, néhány akt fotó, illetve jó néhány
dia. Faragó György megköszönte a nagy érdeklődést,
külön köszönetét fejezte ki Szántainé Tündinek,
Vollmuth Péternek és Vastag Gábornak a rengeteg
segítségért, amelyet a kiállítás létrejöttéhez nyújtot-
tak. Megköszönte feleségének a sok türelmet, ami
nem csak a fotózáshoz, de az élethez is kell. Befe-
jezésül viccesen megjegyezte, hogy készül még
néhány hasonló tárlat megrendezésére.

A megnyitón közreműködtek az ajkai zeneiskola
diákjai: Tiborcz Melinda zongorán, Tiborcz Balázs
csellón és Tiborcz Erik hegedűn. Deákné

Pillanatok

Csendes hullámzás

Idén első alkalommal rendezték meg Tihany
Főtérén az Echo Könyvfesztivált július 17. és 20.
között, amellyel a balatoni témájú könyvek
hatalmas választékára igyekeztek felhívni a
figyelmet és az olvasás kultúráját terjeszteni a
nyaralás alatt is.

A programban – a hagyományos könyv- és könyv-
műhelyek bemutatkozása mellett - volt irodalmi
kikötő, koncert, retrotúra, borvacsora, fesztiválme-
nü és flash mob is. A rendezvény fővédnöke Mádl
Dalma asszony volt. 

Mindjárt az első napon, július 27-én Tósoki Imre
polgármester köszöntője és Halász János kormány-
biztos nyitóbeszéde után dr. Praznovszky Mihály
irodalomtörténész beszélgetett Tatay Ágotával és
Vollmuth Péterrel. Ezt követően Kovács P. József
Tóth Mariannal beszélgetett, majd a badacsonyto-
maji Himfy Irodalmi Kör tagjai, Tatay Sándor: Boni-

fác című dramatizált irodalmi műsorát adták elő
nagy sikerrel.

És akik ezen a napon elvitték Badacsonytomaj jó
hírét Tihanyba, Ali Éva, Szántainé Ruzsa Mariann,
Tóth Mariann és dr. Pusztay János.         Deákné

Echo Könyvfesztivál

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Tanévnyitó
Tisztelettel értesítjük a Kedves Szülőket és Diá-
kokat, hogy a Tatay Sándor Általános Iskolában
a ünnepélyes tanévnyitót szeptember 1-én (hétfő)
8.00 órakor tartjuk. A tankönyveket átvehetik
augusztus 26-27-én 8.00–15.00 óráig.

Szüreti horgászverseny
• a horgászverseny helyszíne: Badacsony kőgát
• regisztráció időpontja: szeptember 13. (szom-
bat) 7 óra
• háromfős csapatok jelentkezését várjuk
• nevezési díj csapatonként 3.000 forint
• az első három helyezett díjazásban részesül
E-mail: feketef57@t-online.hu

Badacsonytomaji 
rendezvények, események

Tisztelettel várjuk városunk lakosságát ünnep-
ségeinkre, megemlékezéseinkre:
augusztus 19. 

Badacsonyi Fényvarázs
augusztus 20. 

Államalapító Szent István király 
ünnepe

augusztus 29. 
Lányi Emléknap, koszorúzás és 
kiállítás megnyitó: „A boldog 
békeidőkből a Nagy Háborúba” 

szeptember 11-14. 
50. Jubileumi Badacsonyi Szüret

szeptember 29. 18 óra
Megemlékezés az I. világháborúról
A Himfy Irodalmi Kör, a Nők a Balatonért
Egyesület Badacsonytomaji Csoportja, és
a Tatay Sándor Általános Iskola közös
tisztelgést tart az I. Világháború 100 éves
évfordulója alkalmából „Hol vannak a
katonák? Sírjuk felett száz virág.” címmel,
az iskola aulájában.

október 23. 
Városi ünnepi megemlékezés

november 01. 
Megemlékezés a Hősök kertjénél, 
koszorúzás, mécses gyújtás a hősi 
halált halt katonák emlékére

A foltvarró klub minden második hét szerdán 14-
16 óráig tartja foglalkozásait a Városi Könyvtárban.
A Nyugdíjas Egyesület minden héten csütörtökön 14-
17 óráig tartja összejöveteleit a régi közösségi házban. 
A városi könyvtárban egész évben zajlik a törölt
könyvekből rendezett könyvvásár, valamint a hely-
történeti fénykép- és dokumentumgyűjtés, archiválás.

Badacsony

és

környéke

2015

Badacsony - Egy szép, régi épület, ma étterem

Badacsonyörs

Badacsony - Ranolder-kereszt

A hagyományos badacsonyi szüret

Szent György hegy

Téli naplemente a Balatonon

Tervezte, készíttette: Vecsey András, Szalay Kázmér unokája

Tel.: 06-209-148-289

Fotok többsége: Sall Csaba

E-mail: badacsony@ vecsey.net

Badacsonytomaj - Szent Imre templom

„Folyékony szerelem“

Április
H K SZ CS P SZ V

1 2 43

3028

30

29

31

Brigitta

Karolina Balázs Csenge Ingrid Dorottya Rómeo Aranka

Abigél Elvira Bertold Lívia Ella Bálint Georgina

Julianna Donát Bernadett Zsuzsa Aladár Eleonóra Gerzson

Alfréd Mátyás Géza Edina Ákos Elemér

Január
H K SZ CS P SZ V

1 2

98765

43

12

1110

30292827 31

Fruzsina Gergely Benjámin Titusz

Simon

Konrád Csilla Béla György Márk Ervin

Zita Valéria Péter Kitti

Angéla Károly Adél Martina Marcella

Február
H K SZ CS P SZ V

1

2

9

876543

14 15

16

13121110

2220191817 21

26252423 2827

Albin

Lujza

Hugó Áron Buda Izidor Vince
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Bazaltorgonák

Badacsonytördemic - B.lábdihegy

Ranolder pince

Badacsonyi borhetek: júl. 17. - aug. 2.
XII. Szürkebarát Bor- és Szürkemarha Ünnepe -

Badacsonytördemic, aug. 14-16.

Badacsonyi Szüret: szept.12-13.

Kéknyelu Virágzás Ünnepe -
Badacsony, június elején

Badacsony látképe

Rizapuszta - Szalay Kázmér volt kúriája

Csónakok a badacsonyi nádasban

Erno

Pál

29

Szegedy Róza háza

Fotó: Deák

A Szegedy Róza Irodalmi és Bormúzeumban augusztus 2-án
nyílt meg Mátyássy László, és Kacsóh Cecília művészházas-
pár „Csendes hullámzás” című textil, és kisplasztika kiállítá-
sa, melyen megnyitó köszöntőt mondott dr. Budai Rita művé-
szettörténész. A tárlat szeptember végéig látogatható.

Deákné
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Ünnepünket hagyományaink szerint a Donát
kápolna kertjében tartottuk meg augusztus 9-én.

A Földi István atya által celebrált búcsúi szent-
misét követően Éva Simic Németh gordonkajátékát
hallgattuk. Talán először szólalt meg a kápolna-
kertben, de nagyon jól illet ide ez a hang, ez a hang-
szer. Élvezetes volt hallgatni a művész játékát, aki
ezúttal J S Bach D dúr Prelúdium, illetve Láng Ist-
ván Szólószonáta című darabjait adta elő. Jó lenne
Őt más alkalommal is városunkban látni, hallani.

Dr. Bertényi Iván professzor előadásának témája
ezúttal a 100 évvel ezelőtt kezdődött I. Világháború
volt. Kitért az előzmények ismertetésére, a hazán-
kat érintő fontosabb adatok elemzésére, a háborút
lezáró békekötés – számunkra békediktátum – érté-
kelésére, és annak következményeire. Mint mindig,
most is lebilincselve hallgattuk Bertényi professzor
előadását - aki munkássága elismerésként tavaly
kapta meg a Magyar Tudományos Akadémia Elnök-
sége által adományozott Eötvös József-koszorút.
Gyakorlott, jó humorú előadó fiatalos lendülettel és
mindig van a tarsolyában érdeklődést fokozó új
információ.

A műsor zárásaként a rendező Kolping Család
Egyesület erre az alkalomra alakult énekkara fakadt
dalra Hegyi Gabriella vezetésével.

A programot baráti beszélgetés zárta, ahol volt
lehetőség egymás örömeinek, süteményeinek, bora-
inak megismerésére. Szép est volt, sok nevetéssel,
jókedvvel, s azt gondolom az embereknek ma is erre
van a legnagyobb szüksége.            Szőke Margit

Donát-napi búcsú

A Nemzeti Tehetség Program a jövő képző- és
iparművészeit is támogatja. Könyvajánló.

Méghozzá nem is akárhogyan: a képző- és ipar-
művészet felnövő generációira fókuszáló, badacsony-
tomaji székhelyű SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti
Iskola most kétszáz oldalas kötetben mutatja be,
hogy az elmúlt néhány évben milyen programok
valósulhattak meg intézményükben a Nemzeti
Tehetség Program (NTP) pályázati kiírásainak
köszönhetően. A  Baranyai Zoltánné  igazgató
asszony és munkatársai által összeállított, gondo-
san szerkesztett, a szöveges beszámolók mellett
kiváló képanyaggal rendelkező kötetet ámulva lapoz-
gatja az olvasó, hiszen a leírásokból és a fotóválo-
gatásból egy egyedülállóan eredményes iskola és
kiemelkedő vizuális képességekkel rendelkező tanu-
lóinak részletgazdag portréja bontakozik ki.

A Tehetségnapló című kötetet több okból is üdvö-
zölnünk kell. Egyrészt azért, mert szigorúan a gya-
korlatra összpontosítva, kimerítő példaanyaggal,
részletes, tartalmas, mégis lényegre törő pályázati
leírásokkal mutatja meg, hogy érdemes jelentkezni
az NTP kiírásaira. Másrészt a kötet felépítéséből
(melyről lejjebb bővebben ejtünk szót) kitűnik, hogy
az intézmény tehetséggondozó szakemberei kellő
odafigyeléssel képesek rendszerszerűen kezelni a
nyertes pályázatokat, vagyis az elért eredmények
egymásra tudnak épülni, a különböző támogatott
tevékenységek kiegészítik és támogatják egymást,
összességében folyamatosan növelve a tehetséggon-
dozás nívóját.

Végezetül különösen fontosnak véljük, hogy éppen
a (vizuális) művészeti nevelésre koncentrál ez az
értékes könyv: haszonelvű világunkban sokan tán
fölöslegesnek tartják a művészetekkel való elmé-
lyült foglalkozást, holott – mint a szerkesztői előszó-
ban olvashatjuk – „a vizuális művészetekkel törté-
nő tehetséggondozás nem csak a művészeti terüle-
teken fejt ki pozitív hatását, hanem kivételes lehe-
tőséget nyújt a vizuális logika, az elvont gondolko-
dás, a kifejező készség és az önállóság fejlesztésére
is.”

A négy nagy egységből álló könyv első fejezetében
az NTP részletes, történeti aspektusokat és elméle-
ti megfontolásokat egyaránt tartalmazó bemutatá-
sa (Kormos Dénes) után az NTP 2011-2014 közöt-
ti pályázatairól, az adott évek cselekvési program-
jairól (Dr. Szvathé Dr. Szalay Márta) olvashatunk.
A fejezet végén olvasható, Hannele Niemi finn pro-
fesszor asszonytól kölcsönzött idézet a kötet hátra-
lévő fejezeteinek mottója is lehetne: „Az a feladatunk,
hogy olyan eszközökhöz segítsük a gyermekeket,
amelyek segítségével reménnyel és várakozással
indulnak neki a jövőnek.”

A második egység az NTP és a 2005-ben alapított
SZÍN-VONAL kapcsolatát úgy mutatja be, hogy köz-
ben erről a kivételes intézményről is részletes képet
kapunk. A több mint harminc település közel hat-

száz tanulójával dolgozó, utazó tanárai révén hely-
színről helyszínre vándorló, tizenkét évfolyamos
alapfokú művészeti iskola minden tevékenysége „a
képességek minél teljesebb kibontakoztatása, az
értéknövelés, az esélyegyenlőség elősegítése érdeké-
ben zajlik.” Az utóbbi fél évtizedben elnyert pályá-
zatok amellett, hogy jelentős szervezeti, szakmai,
módszertani fejlődést eredményeztek, biztosították
annak a lehetőségét is, hogy a SZÍN-VONAL tevé-
kenységét minél szélesebb kör megismerje az itt
működő Tehetségpont rendezvényeinek köszönhe-
tően.

A kötet legnagyobb egységét az egyes nyertes
pályázatok részletes bemutatása teszi ki, melyek
leírása bevallatlanul is ösztönzőleg hathat más
Tehetségpontok munkájára. Az átláthatóságnak és
összehasonlíthatóságnak kedvez az alfejezetek
hasonló felépítése: a szóban forgó pályázat rövid
leírása, az értékelési szempontrendszer összefogla-
lása után a SZÍN-VONAL által a kiírásra benyújtott
pályázat tömör összefoglalója következik, melyben
a célkitűzésektől a megvalósuláson át az elért ered-
ményekig bezárólag teljes képet kapunk. Mindegyik
fejezetet bőséges, jó minőségű képanyag zárja, ahol
az adott pályázat segítségével elkészült, számos
esetben különböző képző- és iparművészeti verse-
nyeken díjazott munkákat láthatjuk. Talán nem
túlzás azt mondani, hogy ezek a képes beszámolók
a könyv legértékesebb részei, hiszen így az olvasó a
saját szemével győződhet meg az elnyert összegek
hasznosulásáról, illetve arról, hogy ezek a támoga-
tások a lehető legjobb helyre kerültek.

Az NTP segítségével az utóbbi években megvaló-
sult programok zavarba ejtően széles spektrumon
mozognak, a legkülönbözőbb művészeti területe-
ken kiemelkedő tehetségeknek biztosítva így lehe-
tőséget a tanulásra, fejlődésre és továbblépésre. A
nyertes pályázatokat taglaló fejezetben találunk
egyéni fejlesztési terveket zománcműves és grafikai
képzési programhoz, illetve papírból és textilből
készülő használati tárgyakhoz. A mentori program
kettős céllal működött: a tehetséges tanulóknak
tartott, személyre szabott foglalkozások mellett a
mentori hálózat kiépítését is támogatta. A verseny-
felkészítő szakkörök korábban szép eredményeket
elért diákmentorok bevonásával valósultak meg. A
gazdagító programpárok kiíráson a textil-, illetve
zománcműves program után a nemezelő műhely is
kapott támogatást. Az eszközbeszerzési pályázaton
zománcégető kemencéhez és grafikai préshez jutott
az iskola. A művészeti versenyeket támogató pályá-
zaton is szép eredményeket mutatott fel az intéz-
mény: a szemétből újrahasznosított műalkotások
tárlata után tárgytervező és -kivitelező verseny követ-
kezett, végül az öltözék-kiegészítők kerültek sorra.
A SZÍN-VONAL megalakulásától fogva különös
figyelmet fordít a hátrányos helyzetű tanulók fejlesz-
tésére: az NTP segítségével megvalósult ötnapos
táborban a roma diákok tehetséggondozása volt a
vállalt cél. 2012-ben nyári falfestő, rá egy évre
tekercskép-festő táborba várták a nebulókat, idén
pedig szoboralkotó tábor következett.

A záró fejezet az iskola tanulóinak a különböző
országos versenyeken elért eredményeit sorolja és
részletezi. A zárszóban foglaltakkal pedig maradék-
talanul egyetérthet a kötetet figyelmesen átolvasó
érdeklődő: „A támogatással megvalósult programok-
nak köszönhetően az élmények és sikerek hatásá-
ra boldogabb gyerekek, elégedettebb szülők,
nagyobb társadalmi megbecsültség vesz bennünket
körül.” Forrás: tehetseg.hu

Lenyűgöző színvonalon Anyakönyvi Hírek

Terézia
született március 9-én

Bakó Lenka és Bakó Ambrus gyermeke

Fotó: Deák

A badacsonytomaji FIDESZ csoport június hónap-
ban megtartotta a polgármesterjelölt és képviselő-
jelölt állító taggyűlését a könyvtár olvasó termében.

Hosszas eszmecsere és vita után az alábbi dön-
tések születtek: Badacsonytomajon a FIDESZ tag-
ság nem állít polgármesterjelöltet. Képviselőjelöltnek
Mejlinger Anitát, Forintos Ervint és Bolla Józsefet
szavazták meg a jelenlevők.

A helyi FIDESZ tagság a javaslatait tisztelettel
ajánlja Badacsonytomaj választó polgárainak figyel-
mébe.  Bolla József elnök

Választásra készülnek



www.badacsonytomaj.hu6 2014. augusztus

Kedves Olvasóink!
Új könyvek a könyvtárban: Kalandozoo - állatker-

tek ismertetője, Sakk és póker - magyar gazdaság-
politika, Leiner Laura, Maros Edit, Szántai Zita ifjú-
sági regényei,  a vörös pöttyös sorozat ifjúsági regé-
nyei, Város a Vár alatt - a Budai Várról, könyvek a
futball történetéről a kezdetektől. A Magyar Napló
irodalmi folyóirat idei számai ingyenesen elvihetők
a könyvtárból.

Kovács László Krisztián könyvtáros

Ez az életige az egyik ószövetségi könyvből való.
Krisztus előtt 170-180 körül írta egy írástudó bölcs,
Ben Szira, aki Jeruzsálemben folytatott tanítói tevé-
kenységet. Olyan témát tanít, mely kedves az egész
bibliai bölcseleti hagyomány szemében. Eszerint Isten
irgalmas a bűnösökhöz, és nekünk is példája szerint
kell cselekednünk. Az Úr megbocsátja minden vét-
künket, mert „irgalmas és könyörületes, szelíd a
haragban és gazdag az irgalomban” (vö. Zsolt
103,3.8). Becsukja szemét, hogy ne lássa többé bűne-
inket (vö. Bölcs 11,23), elfelejti és háta mögé veti
minden vétkünket (vö. Iz 38,17). Ő ugyanis, mivel
ismeri kicsiségünket és nyomorúságunkat – írja
másutt Ben Szira –, „megsokszorozza a bűnbocsá-
natot”. Isten, mint minden apa és anya, mivel szere-
ti gyermekeit, megbocsát nekik, megajándékozza őket
bizalmával, elrejti hibáikat, és fáradhatatlanul báto-
rítja őket.

Isten, mivel apa és anya, nem elégszik meg azzal,
hogy szereti gyermekeit és megbocsát nekik. Az a
vágya, hogy ők is testvérként tekintsenek egymásra,
egyetértsenek, szeressék egymást. Az egyetemes test-
vériség tehát Istennek az emberiségről alkotott nagy
terve. Olyan testvériség ez, amely erősebb az óhatat-
lanul bekövetkező megosztottságnál, feszültségek-
nél, haragnál, amelyek a meg nem értés és az elkö-
vetett hibák következtében oly könnyen kialakulnak.

Gyakran családok hullnak szét, mert nem tudunk
megbocsátani egymásnak. Ősi gyűlölet táplálja a
rokonok, a társadalmi csoportosulások, a népek
közötti megosztottságot. Még olyanok is akadnak,
akik azt tanítják, hogy ne felejtsük el az elszenvedett

sérelmeket, hogy tápláljuk magunkban a bosszút…
Így az alattomos harag megmérgezi a lelket és kikez-
di a szívet.

Vannak, akik azt gondolják, hogy a megbocsátás
a gyengeség jele. Nem így van. A megbocsátás igen
nagy bátorság megnyilvánulása, igazi szeretet, a leg-
hitelesebb szeretet, mert érdek nélküli. „Ha csupán
azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a
jutalmatok?” – mondja Jézus. – Ezt mindenki meg
tudja tenni. „Szeressétek ellenségeiteket!” (vö. Iz
38,17)

Nekünk is meg kell tanulnunk Jézustól az apai és
anyai szeretetet, az irgalmas szeretetet mindazok
iránt, akikkel napunk során találkozunk, különösen
azok iránt, akik valamiképp hibáznak. Akik pedig
meghívást kaptak egy közösségi lelkiségre, azaz a
keresztény lelkiségre, azoktól az Újszövetség még töb-
bet kér: „Bocsássatok meg egymásnak!” (Kol 3,13) A
kölcsönös szeretet szinte szövetséget kér tőlünk:
legyünk mindig készek megbocsátani egymásnak!
Csak így járulhatunk hozzá az egyetemes testvériség
létrejöttéhez.

E szavak nemcsak arra hívnak, hogy legyünk
könyörületesek, hanem eszünkbe juttatják azt is,
hogy a megbocsátás szükséges feltétele annak, hogy
nekünk is megbocsássanak. Jézus maga figyelmez-
tet minket: „Amilyen mértékkel mértek, olyannal
mérnek majd nektek is.” (Mt 7,2) „Boldogok az irgal-
masok, mert majd nekik is irgalmaznak.” (Mt 5,7) Ha
ugyanis a szív megkeményedett a gyűlölettől, nem
lesz képes felismerni és befogadni Isten irgalmas sze-
retetét.

Hogyan váltsuk hát tettekre ezt az igét? Természe-
tesen bocsássunk meg azonnal, ha lenne még vala-
ki, akivel nem békültünk ki! Ez azonban még nem
elég. Át kell kutatnunk szívünk legrejtettebb zugait,
hogy kiűzzük belőle az egyszerű közömbösséget, a
jóakarat hiányát, bármiféle fölényes magatartást, a
felületességet bárki irányában, akivel csak találko-
zunk.

Ezen kívül szükség van még egy megelőző műve-
letre is. Tekintsünk minden reggel új szemmel arra,
akivel találkozunk a családban, az iskolában, a mun-
kahelyünkön, az üzletben! Legyünk készen arra,
hogy ne azt nézzük, ami nem tetszik a viselkedésük-
ben, hogy ne ítélkezzünk, hogy bizalomban részesít-
sünk másokat; hogy mindig reméljünk, mindig
higyünk! Ezzel a teljes amnesztiával, ezzel az egye-
temes megbocsátással a szívünkben közeledjünk
mindenkihez! Egyáltalán ne emlékezzünk mások
hibáira, mindent takarjunk be szeretetünkkel!
Napunk során pedig bocsánatkéréssel vagy a barát-
ság egy-egy jelével próbáljunk meg jóvátenni egy
udvariatlanságot, egy türelmetlen megnyilvánulást!
A másik ember ösztönös elutasítása helyett hagyjuk
élni magunkban a teljes befogadást, a határtalan
irgalmat, a teljes megbocsátást, a részvétet, a másik
szükségleteire való odafigyelést!

Ha azután az Atyához fohászkodunk – mindenek-
előtt, amikor bocsánatot kérünk a hibáinkért –, látni
fogjuk, hogy kérésünk teljesül, és teljes bizalommal
mondhatjuk majd: „Bocsásd meg vétkeinket, mikép-
pen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!”
(Mt 6,12) C L István atya

Katolikus üzenet: „Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s neked is megbocsátják vétked.” (Sir 28,2)

Könyvtár

Folyóbor eladó!
Badacsonyi hegyoldal legszebb helyéről szár-

mazó minőségi folyóborok kedvező áron eladók
közvetlenül a termelőtől a következő fajtákból:
olaszrizling, muskotályos, zeusz száraz fehér-
borok, valamint cabernet sauvignon száraz
vörösbor. 

Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 
0620/979-4963

Mától Éjfélig
Marosvölgyi Anna, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum 15 éves tanulójának verse

A Badacsonytomaji SE labdarúgócsapatának sor-
solása (a tartalék mindig 2 órával korábban kezd)
aug. 24. v. 17:00 Nemesgulács-B.tomaj
aug. 31. v. 17:00 B.tomaj-Nyirád
szept. 06. sz. 16:30 Révfülöp-B.tomaj
szept. 13. sz. 16:30 B.tomaj-Balatonszepezd
szept. 28. v. 16:00 Szigliget-B.tomaj
okt. 05. v. 15:30 B.tomaj-Balatonederics
okt. 12. v. 15:00 Dörögd-B.tomaj
okt. 19. v. 15:00 B.tomaj-Káptalantóti
okt. 26. v. 14:00 Uzsa-B.tomaj
nov. 02. v. 13:30 B.tomaj-Monostorapáti

A Magyar Kupa I. fordulójában csapatunk hosz-
szabbítás után jutott tovább a Nemesgulács ellen.
Nemesgulács-Badacsonytomaj 2:3 (1:0, 1:1, 1:3).
Szombathelyi D. - Szente Sz., Tombor Zs., Molnár
G. - Szántai A, Horváth N., Tombor R., Varga Á. -

Tombor P. - Tobak R., Kiss G.Cs: Rádai M., Tölli F.,
Lukács L.G: Kiss G. (2), Horváth N.

Felkészülési mérkőzések:
Badacsonytomaj-TIAC 2:8 (1:3) Zab L. - Zab A.,

Varga R., Mejlinger Zs. - Molnár G., Horváth N., Már-
kus F., Tombor P., Szántai A. - Tobak R., Lukács
L. Cs: Varga Á., Vadász A., Tölli F. G: Lukács L., Mol-
nár G.

Badacsonytomaj-Marcali 0:5 (0:4). Szombathelyi
D. - Szombathelyi F., Tombor Zs., Hanák B., Szen-
te Sz. - Horváth N., Tombor R., Tombor P. - Molnár
G., Kiss M., Varga Á. Cs: Szántai A., Varga L., Bau-
mann Sz., Tölli F., Pál J., Lukács L.

TIAC-BSE 7:0. Szombathelyi F. - Szente Sz., Tóth
T., Varga R., Molnár G. - Tombor Zs., Orbán Zs.,
Tombor R. - Szántai A., Kiss M., Varga Á. Cs: Hanák
B., Zab L., Pál P., Varga L.            Berecz Nikolett

Futball hírek

éjfél előtt 10 perccel
nézz egyszer az égre fel
ezer csillag visszanéz
megmutatja merre mész

éjfél előtt 9 perccel
feküdj ki az útra egyszer
autók zaját ha nem hallod
nagyobb kéz tartja a sorsod

majd 8 perccel éjfél előtt
galamb száll a házak fölött
semmi zaj, az utca csendes
egyedül a szemed könnyes

a holnap előtt 7 perccel
a tegnapodat engedd el
jelenedben élj szívedből
hisz holnapod még ma eldől

ha éjfélig 6 perced van
gyújts egy gyertyát a sarokban
bánatodat hintsd a tűzbe
elviszi azt majd a füstje

éjfél előtt 5 perccel
van egy utolsó mégegyszer
az idővel versenyt futhatsz
de a célba sosem juthatsz

éjfél előtt 4 perccel
keveredik árny a fénnyel
fagyott napsugár a vízben
szárnyak nélkül száll az égen

3 perc még amit kérek
gondold végig mi az élet
örökké küzd halál és lét
de nem győzhet egyik sem még

éjfél előtt 2 perccel
álom világ borít el
körül vesz egy látomás
valóság vagy bármi más

1 perc még a holnaphoz
nem tudhatod mit is hoz
egy utolsó gondolat
aludd át a gondokat

0 óra 0 perc
tegnapodhoz mát keversz
újabb harc vár, változás
valóság és álmodás
éjszaka és napsütés
elalvás majd ébredés

ez a perc is elfogyott
megélted a holnapot
mától mának nevezed
reményed ideveted
hogyha mégse sikerül
nap végére kiderül
s imádkozol új napért
a mából újabb holnapért…

(x)

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
kihívja Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Hegy-
magas, Káptalantóti, Nemesgulács, Salföld, Szig-
liget településeket, – az immár hagyománnyá
vált, – „Badacsonyi Bálakupa” elnyeréséért egy
vidám vetélkedőre.

A települések hét legerősebb, legügyesebb embe-
réből álló csapatai, a polgármesterek vezetésével
szeptember 7-én, vasárnap a badacsonytördemici
Faluház udvarán találkoznak 10.00 órakor. Termé-
szetesen minden településről szívesen várjuk a
népes szurkolótábort is!

A rendezvény 2009. óta kerül megrendezésre a
környező települések között a Badacsonyi Céh
Turisztikai Egyesület kezdeményezésére. A Bálaku-
pa elnyerője köteles a következő évben kihívni a
résztvevő településeket. A következő évi helyszínt a
rendező település csapatkapitánya húzza ki sorso-
lás útján.

Tisztelettel:         Vollmuth Péter polgármester

Kihívás!
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Felhívás
Tisztelt Lakosság!

Idén a kétnyári palánták mellé tulipánhagy-
mák kiültetését is tervezzük, hogy a település
virágágyásai tavasszal még szebbek, még színe-
sebbek legyenek. Ehhez szeretnénk az Önök
segítségét kérni! Akinek van feleslegben tulipán-
hagymája, kérjük, ajánlja fel a város virágágyá-
sainak díszítésére.

A felajánlásokat szeptemberben a Polgármes-
teri Hivatal, 2. emeletén gyűjtjük.

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
20/551-9832 Szabó-Fekete Mónika

Köszönettel:  
Krisztin N. László 

polgármester

Akik ismernek, tudják, hogy nem vagyok nagyon
jó véleménnyel a pártokról. Egyikről sem. Nem szép
dolog megosztani társadalmat, közösségeket, csalá-
dokat. És túl sokan vannak a soraikban olyanok,
akik szakmai sikereik hiányában valamely pártba
való belépésben látják az érvényesülésüket. Úgy
veszem észre, legnagyobbrészt a tomajiak is hason-
lóan látják.

Most pedig nyakunkon az Önkormányzati válasz-
tás. Hírek jönnek, pletykák mennek, hogyan tovább,
erről beszél a falu. Telefonos kérdésekkel fokozza a
hangulatot az E-Benchmark közvélemény kutató.
Képviselő-jelöltek listájával próbálják puhítani a
talajt. Hogy kicsodák, és kiknek a megbízásából, azt
is tudom. Azt is, melyeknek áll ez érdekében. Nem
nehéz kitalálni.

A képviselői árnyéklistán Krisztin N. László pol-
gármester barátai, bizalmasai és támogatói állnak.
Maga a polgármester egyelőre nem határozott,
negyedszerre is elindul-e. De nemsokára majd úgy
találja, hogy túl népszerű, nem mondhat nemet a
rengeteg felkérésnek. A képviselői listán lévőkkel
pedig majd felszabadultan támogatják egymást. Így
lesz, mondják, hogy én mondtam. 

Hát, sok sikert.  Minden polgármester- és képvi-
selő-jelöltnek üdv a fedélzeten...

Van, ugye 2000 szavazópolgárunk. Ebből 1100-nak
olyannyira fontos a település sorsa, hogy szavazni is
elmegy, vagy viszik szervezetten. Akkor már lassan
az egy főre eső képviselő-jelentkezők száma kettő.  

Nem túlzott ez egy kicsit? Egyáltalán nem, mind-
addig, amíg a képviselő-jelöltek azt sem tudják,
mihez is kellene érteniük. Talán az Uniós regioná-
lis politikához? A vidékfejlesztési alapok működésé-
hez? A fejlesztési forrásokhoz? Közgazdaság, pénz-
ügyek? Szociális, adó- és gyámügyek?  Közigazga-
tási felkészültség? Urbanisztikai ismeretek? Ren-
deletek, törvények?

Vagy kísérte-e valamelyikük is árgus szemekkel
négy évig az Önkormányzat tevékenységét?

Ah, legyintenek. Elég Tomajon a haverság. Ha
rossz a hinta, meg kell csináltatni. Ingatlanra van
ajánlat? El kell adni, vagy évtizedekre bérbe adni.
Ehhez mindenki ért.

És itt is tartunk. Nézzenek csak körül. Ócska
lekettyent falu, az elmaradottság több évtizedes,
akik képén a bőr elég vastag, városnak látják.
Magánérdek érvényesítés, semmi több. Eddig is így
működött. 

Ha a polgármesternek csak a legutolsó 35 milliós
varázslatát nézzük - amit a média nyilvánossága nél-
kül már rég kifizettek volna, nos, erről több azonos
tomaji véleményt hallottam: „Hát jól tette. Ha énne-
kem lehetőségem lett volna rá, ugyanezt csinálom”.

És itt szakad el nálam a film. Ha ez az etika kis
falunkban, akkor meg is érdemeljük, hogy itt tar-
tunk. Kilopják a szemünket? Nem számít.

Sokan kérdezik, elindulok-e? Vagyis mindenki, aki-
vel találkozom. Igen, mondom, tartozom azoknak,
akik 2010-ben bíztak bennem. Bár, a hátam köze-
pére sem hiányzik egy kirabolt, lepusztított, elha-
gyott, elgazosodott és kiábrándult település vezetése,
talán volna jobb dolgom, mégis megpróbálom. Mert
azokat, akik arra kérnek, nem hagyhatom cserben.
Az sem igaz, hogy mindenki beletörődik Tomajon.
Nem járja, hogy az országos sajtó és a televízió is csak
a botrányainkkal foglalkozzon. Nem lehet, hogy ez a
hátterében gyönyörű település csak ennyit érjen. 

Ha valaki elolvasta az írásaimat, és meg is értet-
te, az tudja, hogy négy éven át mást sem tettem,
mint a programomat írtam. A közérdek programját
a magánérdekekkel szemben. Aki pedig nem értet-
te, vagy olvasatlanul kidobta, azok úgysem az én
szavazóim. Ismer a tudomány olyan betegeket, akik
nem is akarnak meggyógyulni, és akikért már nem
érdemes további lépéseket tenni.

Azért egyszer majd a kamerák jelenlétében meg-
kérem a városatyákat és környezetüket, kiáltsák
velem együtt: NEKEM BADACSONYTOMAJBÓL EGY
FORINT HASZNOM NEM VOLT! Tudják milyen a
csönd, amit harapni lehet? Na, azt fogják hallani.

Elvagyok anélkül, hogy polgármesterként súlyos
napi gondokat vennék a nyakamba, és jól megér-
tem a településen lakók összefonódását is. Ha nem
kapok többséget, azt is tisztelettel megköszönöm. És
akkor jó utat kívánok Badacsonytomajnak.

Sajnálnám, mert a település különleges természe-
ti környezete, közössége az eddigieknél valóban jobb
sorsra érdemes. Új szellemiségre, összefogásra, szo-
ciális érzékenységre és sokkal több tisztességre volna
itt szükség.

Azért addig is van jó hírem, ma érkezett válasz a
kezdeményezésemre. Ha polgármester leszek, ha
nem, úgy néz ki, lesz katolikus idősek otthona Bada-
csonytomajon!

Badacsonytomaj, 2014. július 5. Kárpáti Lajos

(Az érintettek nem kívántak reagálni – a szerk.)

Hogyan tovább, Badacsonytomaj?

Köszönetünket és hálánkat szeretnénk kifejezni
mindenkinek, akik július 26-án Badacsonyban a
Szent Anna napi búcsú ünnepét megint széppé
varázsolták nekünk.

Özv. Horváth Zoltánné és családja

Anna napi búcsú

Tisztelt Szerkesztő Úr!
Sajnálattal láttam, hogy az I. Világháború kitöré-

sének 100. évfordulóján a  badacsonytomaji hősök-
ről nem emlékezett meg csak egy - két hozzátartozó!

Ezekről  a hősökről világszerte és országszerte is
megemlékeztek, csak a badacsonyi sírkertben felej-
tették el elhelyezni a megemlékezés koszorúját.

Mi azt hittük, működik még a Képviselő-testület,

és akiket megválasztottunk, helyettünk cselekednek,
bennünket képviselnek.

Egyetlen kis koszorú látható ott, nemzeti színű
szalagján a következő felirattal: Hőseinknek a 100.
évfordulón - Kárpáti Lajos és Dr. Gosztonyi György. 

Üdvözlettel:  Pethő Lászlóné

(Az érintettek nem kívántak reagálni – a szerk.)

Nem volt megemlékezés

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 9. B.
14.580/2013/4. számú Végzésében arról tájékoz-
tat, hogy Krisztin-Németh László Illés rágalmazás
vétsége miatt büntetőügyi eljárást indított ellenem
jogi képviselője útján. A feljelentő kifejtette, hogy a
Blikkben 2013. október 30. napján megjelent „Uniós
pénzből építenek házat a polgármesterék” című cikk,
valamint a Tv2 televíziós csatornán leadott riport
becsület csorbítására alkalmas tényt állít és híresz-
tel. A bíróság kiemelte, a 123/2014. (IV. 14.) Alkot-
mánybírósági határozat rögzíti, hogy a demokrati-
kus jogállamban a véleménynyilvánítás szabadsá-
gának kitüntetett szerepe van. Miután a feljelentett
– azaz én – csupán kritikai véleményét fogalmazta
meg a polgármester politikai tevékenységével kap-
csolatban és a sértőnek titulált szövegrészek nem
acsarkodó vagy trágár jellegűek, a büntetőügyben
indult eljárást a bíróság megszüntette.

A bíróság Végzése ellen Krisztin-Németh László
Illés fellebbezéssel élt, mely tényről és annak kime-
neteléről a Fővárosi Törvényszék 22. Bpkf.
9613/2014/3. számú részemre megküldött Végzé-
séből értesültem. A fellebbezésben Polgármesterünk
jogi képviselője útján kéri, hogy a büntetőügyi eljá-
rás le legyen folytatva, mert a sérelmezett kijelen-
tések azt sugalmazzák, hogy a polgármester és a
családja nem becsületes. Fellebbezése nem vezetett
eredményre, a Fővárosi Törvényszék helyesnek ítél-
te az elsőfokú bíróság minden egyes megállapítását,
következtetését, majd az általuk meghozott Végzést
helybenhagyta.

Rágalmazás? Nem rágalmazás! Becsületes? Dönt-
se el ki-ki a maga értékrendje szerint! Nekem meg-
van a véleményem. Rajzó Ildikó képviselő

Rágalmazás?

Nem vagyunk hívei az írogatásnak, most sem tet-
tük volna, ha Rajzó Ildikó képviselő asszony „Rágal-
mazás” című cikke nem jelent volna meg! Eddig
sem nyilatkoztunk a Badacsony újságban az elle-
nünk folyó lejárató hadjárattal kapcsolatban. Úgy
gondoljuk, hogy nem ez a járható út!

Igaz, hogy a cikkek, riportok után feljelentést tet-
tünk rágalmazásért, melyet a bíróság elutasított,
mondván, hogy egy közszereplőnek ennyit ki kell bír-
nia. Azt mindenki tudja, hogy ennél többet is kibír-
tunk már. Mi a képviselő asszony nyilatkozatait
rágalmazásnak éreztük, szerintünk minden jóérzé-
sű ember annak érezte volna. De elfogadjuk a bíró-
ság döntését, nem megyünk más megyei bíróság-
hoz, mint ahogyan ezt a képviselő asszony más
ügyeiben megtette. Békét és nyugalmat szeretnénk!

Szeretnénk elmondani, amit a képviselő asszony
elfelejtett leírni, hogy az ő feljelentése kapcsán elle-
nünk elindult vizsgálat is befejeződött. Bebizonyo-
sodott, hogy a képzőközponttal kapcsolatban min-
denben törvényesen jártunk el. Igaz, hogy a feljelen-
tésével több, mint fél évet csúszott a megnyitás,
ezért nem tudtunk nyáron programokat szervezni,
nem tudtunk egy helyi embert alkalmazni. A ben-
nünket ért anyagi kárról nem beszélünk.

A központ megnyitása után, annak programjai-
ról majd a Badacsony újság lapjain tájékoztatjuk a
tisztelt lakosságot. Számos szervezet jelezte már,
hogy szeretné rendezvényeit az épületben tartani.
Mindenkinek szívesen állunk rendelkezésére!

Édesanyaként és most már nagymamaként is azt
tanácsolom a képviselő asszonynak, hogy az íroga-
tások, a feljelentgetések helyett lelje inkább örömét
két tehetséges kislányában.  Krisztin N. Lászlóné

Válasz

Használtruha-gyűjtés
A „Tőlünk Nektek” Alapítványon keresztül több
nemzetközi karitatív szervezettel együttmű-
ködve beteg, fogyatékos és támogatásra szoru-
ló gyermekek megsegítésére településünkön is
használtruha-gyűjtőkonténerek kerültek kihe-
lyezésre.

A gyűjtőkonténereken feltüntetett tájékoztató sze-
rint arra kérjük a lakosságot, hogy a feleslegessé
vált, tisztára mosott és becsomagolt textíliát, ruha-
neműt, lábbelit, játékot helyezzék el a konténer-
ben, melyek rendszeresen ürítésre kerülnek.

A gyűjtőkonténerek helyei: Badacsonyörs, Csi-
gáskuti úti játszótér; Badacsonytomaj, Tájház udvar;
Badacsony, Tourinform Irodánál.

Sipos Ferenc közterület felügyelő
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Programok: Dísztér - Nagyszínpad
Augusztus 15. péntek
18.00 ByTheWay
20.00 Fergeteg party
Augusztus 16. szombat
17.30 Acustic Driver's Blues
19.00 Megarox: Csárdás király

nőtől a Hotel Mentolig
21.00 Continental utcabál
Augusztus 17. vasárnap
17.00 Calypso Band
19.00 B-52's Best of 

Hungarian Rock
21.00 Lobo Latino 

mediterrán buli
Augusztus 18. hétfő
18.00 Operett (Te rongyos élet)
19.00 Mr. Joe
21.00 Bulletproof of Boys
Augusztus 19. kedd
16.30 Operett gála 

(Mágnás Miska)

17.30 Fiesta
18.30 Szatmári Orsi
19.30 Apostol
20.30 Szente Kata
22.00 Latin varázs, fergeteg party
Augusztus 20. szerda
11.00 Mutyi bohóc
13.00 Szamóca Színház

Csipi-Csupi bábszínháza
17.00 Operett varázs
18.00 Triász
19.00 Elvis Show
21.00 Jolly és Suzy
21.45 Konvoj buli kifulladásig
Augusztus 20. szerda 
Kis színpad, Díszpark 
14.00 Szűcs Antal 

gitár-hegedű párbaj
15.00 Calypso Band
Augusztus 21. csütörtök
18.00 Báró és a Blues Step
20:30 Balkán Fanatik

Rózsakő Fesztivál • Augusztus 15-21.
Sztárparádé Badacsonyban a „Hegy, víz, bor és szerelem” jegyében!

16.00 Koszorúzás Fonyódon
17.30 Földi István esperes, plébános, tábori lelkész a hősi halált 

halt repülősök emlékére mond fohászt, majd koszorúzás lesz 
a badacsonyi Mólóparkban a Lányi Emlékműnél

19.00 Kiállítás megnyitó a Szent Imre Közösségi Házban 
„A boldog békeidőkből a Nagy Háborúba” címmel

Közreműködik a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület és a Zalai Balaton-
part Ifjúsági Fúvószenekar. Köszöntőt mond Krisztin N. László polgármester
és Knoll Gyula repülőezredes. A rendezvény fővédnöke dr. Simicskó István
sportért felelős államtitkár.

Lányi Emléknap • Augusztus 29.

Szeptember 11. csütörtök
16:00 Koszorúzás a városházán 

elhelyezett Ferencz 
Kálmán emléktáblánál;
Beszédet mond: Jeck Tibor, 
a VVB alapító örökös 
tiszteletbeli nagymestere
Arcképcsarnok-avató

Szeptember 12. péntek
17:00 Szüreti köszöntőt mond 

a fesztiválsátorban Tóth 
János Zoltán, a badacsonyi
borlovagrend nagymestere

17:15 Litér Néptáncegyüttes 
18:30 Táncház – 

Litér Néptáncegyüttes
19:00 Fonográf Emlékzenekar 
21:00 Nosztalgia disco 
Szeptember 13. szombat
07.00 Horgászverseny – Bada-

csony Kőgát (lásd 4. old.)
11:00 Rosta Géza interaktív 

gyermekműsora
13:30 Bohócpofi – vidám, inter-

aktív bohócműsor, a Mese-
kocsi Színház előadásában

15:00 Koszorúzás az Ibos háznál
(Borászati Kutatóintézet). 
Ibos Zoltán köszöntője

16:00 Koszorúzás a Szőlészek 
Borászok Emlékoszlopánál.
Beszédet mond: 
Szőke Barna kutatómérnök

15:00 BorCanto Együttes
16:00 Veszprém Táncegyüttes 
17:00 Badacsonyi Szüret 

ünnepélyes megnyitója.
Beszédet mond: Krisztin
N. László polgármester

17:15 Ezüst Kükapu Táncegyüttes
19:00 LGT Emlékzenekar 
21:00 Csík zenekar 
23:00 Szüreti bál – 

Cabo Wabo Party Band
Szeptember 14. vasárnap
10:00 Szüreti felvonulás a tomaji

Fő tértől a Móló-parkig 
a 71.sz. főúton

10:15 A szőlőharang megáldása 
a Katolikus Templomnál

11:00 Brassdance koncertje a 
71-es főúton

12:00 Jó ebédhez szól a nóta! 
Bódi Lajos és c. zenekara

13:00 Szőlőharang fogadása, 
majd a vendégeket köszön-
ti: Krisztin N. László 
polgármester

13.30 Jótékonysági Borárverés –
Múzeális borok

14:30 Szüreti Gálaműsor a felvo-
nuláson résztvevő néptánc-
együttesek, népzenekarok 
és hagyományőrző csopor-
tok közreműködésével

17:00 Márió a harmonikás 
18.30 Szüreti búfelejtő – 

Flipper Együttes
Naponta Fanyűvő játszóház, kéz-
műves és kirakodóvásár.
A rendezvény fővédnöke: dr. Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter.

50. Jubileumi Badacsonyi Szüret
Badacsonyi Mólópark • Szeptember 11-14.


