
Az Önkormányzat és Kulturális Intézménye 19.
alkalommal rendezett településünk idős lakói‐
nak hagyományos karácsonyi ünnepséget de‐
cember 20‐án, a Művelődési Házban.

Városunk ismét ünneplőbe öltözött – köszön-
tötte a megjelenteket Berecz Nikoletta intézmény-
vezető –, ünneplőbe öltöztek az utcáink, bármer-
re sétálunk, karácsonyi fényekkel találkozunk. A
karácsonyi hangulat megváltoztatta Badacsony-
tomajt és ilyenkor mi is megváltozunk. Hányszor
ülünk, mai emberek, várakozva-vágyakozva, hogy
megváljunk sikertelenségeinktől, kudarcainktól,
fájdalmainktól. A várakozás emberi dimenziójá-
ban gyakorta kell visszatekintenünk, értékel-
nünk cselekedeteinket, megállapítani tetteink
helyességét, magunk és embertársaink irányába
elkövetett felelőtlenségeinket, helytelen cseleke-
deteinket. Az ünnep hangulatában a másik
emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit
nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fon-
tosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk.
Nem a drága ajándékok jelentik szeretetünket,
hanem hogy önmagunkból mit adhatunk.

Az ünnepi műsort az általános iskola 7. és 8.
osztályos tanulóinak keringője nyitotta meg. Az
óvoda nagycsoportosai pedig – a tőlük megszo-
kott hiteles-kedvességgel - a falusi disznóvágás
hagyományát elevenítették fel népi kántálók elő-
adása mellett.

Városunk legidősebb polgárait Krisztin N. Lász-
ló polgármester és a képviselő-testület megjelent

tagjai köszöntötték. Zabó Józsefné, Németh
József, Takács Lajos mellett - legidősebb házas-
párként - Pintér János és felesége vehette át ezút-
tal az ajándékkosarat és a virágcsokrot.

A köszöntők után iskolánk diákjai szereplé-
sükkel folytatták az ajándékozást, ennek kereté-
ben először akrobatikus táncot adtak elő, majd
az énekkar karácsonyi dallamai következtek.
Nagy Liliána és Nagy Milán verset mondott, a
néptáncosok pedig bemutatták a Hétfalusi Csán-
gók Karácsonyi táncát, a máig elő népszokást. A
gyerekek felkészítésében, színpadra állításában
Bolfné Tóth Melinda, Csanádi Józsefné, Cseh
Diána, Orbán Márta, Szabó Csaba és Vass Mária
vett részt. A műsor befejezéséül az Ezüst Küka-
pu táncegyüttest láthattuk a színpadon, a Sár-
közi táncok koreográfiáját Nagy László készítet-
te, állította színpadra.

Krisztin N. László polgármester ünnepi köszön-
tőjének gondolatait ezúttal a Világok világa címet
viselő történetbe szőtte bele, amely az élet min-
denkori értelmét, tiszteletét állította középpont-
jába. Antal Vivien volt segítségére előadásában,
amelynek végén elénekelte a „Halld a szívek dal-
lamát” című Apostol számot, amibe zárásként
már az est összes fellépő szereplője bekapcsoló-
dott.

Az ünnepség után az önkormányzat egy sze-
rény estebédre látta vendégül az időseket, akik
a Jó Laci betyárral együtt szórakozhattak.    Ky
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Idősek karácsonya

Szívből szóló ünnepi ének

A negyedik gyertya közös meggyújtásával adta
át a közösségnek a „Mindenki adventi koszorú‐
ját” a NaBE helyi csoportja december 18‐án a
körforgalomnál.

Társadalmi összefogással sikerült idén is
elkészíteni a koszorút – mondta Farkas Éva
NaBe elnök –, amit köszönünk mindenkinek,
hiszen nagyon sokan támogattak bennünket.
Azt gondolom, hogy még nem késő a „belső kis
házunk” minden zugát kitakarítani, hogy
helyet adhassunk a Kisjézusnak, tegyük ezt
közösen.

Advent a karácsony előtti várakozás ideje, –
mondta köszöntőjében Kun István képviselő,
tanácsnok – az a négyhetes időszak, amely fel-
vezeti számunkra az ünnepet, ráhangol és felké-
szít minket a karácsonyra, Jézus, vagy ahogy
gyermekeink hívják Jézuska születésének ünne-
pére. 

Adventi koszorú és vásár

2016. Boldogasszony havának 7. napján a Bon‐
vino Hotelben tartotta újévi köszöntőjét Bada‐
csonytomaj város Képviselő‐testülete.

Adjon Isten egészséget, / kenyeret, bort, tehet-
séget, / tiszta szívet, éles elmét, / hitet adjon,
jószerencsét! / Adjon Isten boldogságot, / szere-
tetet, bátorságot, / s elviselni a jövőt / mosolyt
adjon, nagy erőt! / Adjon Isten hű családot, / ne
túl sok, de jó barátot, / önzetlen és szép szerel-
met / s adjon hozzá békességet! - idézte Garai
Lászlót köszöntőjében Krisztin N. László polgár-
mester. A találkozó céljaként az emberi és szak-
mai kapcsolatok ápolását, az elmúlt esztendőre
való visszatekintés lehetőségét emelte ki. Ehelyütt
is szeretném megköszönni mindazoknak a szer-
vezeteknek a támogatását, munkáját, amelyek
segítettek bennünket, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy a 2015. évet sikeresnek értékelhettük.
Köszönet mindenkinek, aki bármely területen
egy picit is hozzá tudott tenni Badacsonytomaj
sikereihez. A Képviselő-testület nevében minden-
kinek kívánok egy jó egészségben eltöltött, békés,
boldog és sikerekkel teli újesztendőt! Tartsuk
ébren annak reményét, hogy a jövő esztendőben
egészségben, békességben, munkasikerekben
találkozhatunk majd újra – mondta a polgár-
mester, majd értékelte a választások óta eltelt idő-
szakot.

(A részletes értékelést az 5. oldaltól olvashatják.)

Újévköszöntő

Folytatás a 4. oldalonxFolytatás a 4. oldalonx

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Fotó: Deák

„Hogy boldog lehess, három kincset keress:
Higgy, remélj, szeress.

Hozzon az új év örömből végtelent,
szeretetből önzetlent,

sikereket mit csak lehet.”

Boldog 
új esztendőt kíván 

Badacsonytomaj Város 
Képviselő-testülete!



K Ö Z É R D E K Ű
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u.14.)
H: 12.30-16.00 óráig; Sz: 13.00-16.00-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,
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második hétfő: 14.00-15.00-ig,
Wolf Viktória jegyző
minden hónap első szerda: 13.00-16.00-ig.
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 
Ábrahámhegyi Kirendeltsége: 
minden hónap első szerdája 9-11 óráig.
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, +36-30-693-4420
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
ZÁRVA
Egry József Emlékmúzeum
ZÁRVA
Orvosi rendelők (B.tomaj, Kert u. 32.)
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: 87/471-123 
Rendel: H, Sz., Cs., P.: 8.00-12.00-ig; K.: 14.00-16.00-ig.
Sürgős esetben hétköznap 8.00-16.00-ig hívható: +36-
30/9019-869. Hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-
ig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.:
(átszervezés miatt) 88/412-104 vagy 104
Fogászati alapellátás (B.tomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: 87/471-689):
H: 08-14; K: 14-19; Sz: 08-14; Cs: 12-19; P: 08-14.
Kezelésre időpontegyeztetéssel lehet jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon: 
8-14-ig, Veszprém Halle u. 5/E, Telefon: 06-88-425-228
Gyermekorvosi rendelés-tanácsadás: 
dr. Sellyei Ferenc
tel.: 87/471-282, rendelési időn kívül 16.00-ig 06-30/234-
9572. Rendel: H., Sz., P: 8-12-ig, K., Cs.: 13-16-ig, kör-
zeti ügyelet Tapolca Kórház 88/412-104
Badacsonytomaj Város Önkormányzat 
Védőnői Szolgálata Védőnő: Poszlovszky Krisztina
Elérhetőségei: 06-30/511-9521, 87/471-698 (munkaidőben)

E-mail: badacsonyivedono@gmail.com
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
E-mail: horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu
Fogadó órája: minden hónap első hétfő, 14-16-ig, a
Polgármesteri Hivatalban.
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. Nyitva: H-P: 9.00-15.00, 
december 14-től január 3-ig zárva.
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
A nyugdíjas egyesület elnöke: Kós Péter
Tel.: 06-30/703-2033, E-mail: vadkos@freemail.hu
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2015-2016. évi hóeltakarítási útvonalak Bada-
csonytomaj város területén:

Badacsonytomaj Város területén az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő utak, járdák és köz-
területek hóeltakarítását és síkosságmentesítését
a Badacsonytomaj VN KFT. végzi.

A 21/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelet 6.
§ (4-5-6. bekezdései) alapján, az ingatlanokon
belüli és az ingatlanok előtti járdákon a hóelta-
karítás az ingatlantulajdonosok feladata. 

„6.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást követi el az a köztisztasági fel-
adatokkal összefüggő tevékenység ellátásáról
szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
tulajdonos, használó, aki

4. nem gondoskodik az ingatlan előtti - úszó-
telek esetén az épület körüli - járdának,  - járda
hiányában egy méter széles területsávnak -, a
járda vagy az ingatlanhatár melletti zöldsáv úttes-
tig terjedő teljes területének, legfeljebb az ingat-
lan telekhatár tízméteres körzetén belüli terüle-
tének a gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét-
és gyommentesítéséről. Amennyiben az ingat-
lannak két közúttal is érintkezése van, a fenti fel-
adatok mindkét irányra vonatkoznak;

5. nem gondoskodik az ingatlanát érintő jár-
daszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai
tisztántartásáról, gyommentesítéséről, illetőleg a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról;

6. téli időszakban az ingatlanhoz tartozó havas
járdaszakasz tisztítását, csúszásmentesítését
nem végzi el, a tisztításhoz és a csúszásmente-
sítéshez az ipari só 1:4 arányú keverékétől
(homok, salak, fűrészpor) eltérően kizárólag ipari,
vagy konyhasót használ.

(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást követ el,

1. az intézmények, szórakozóhelyek, vendéglá-
tóipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek,
kirakatok és más elárusítóhelyek üzemeltetője, aki
nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisz-
tán tartásáról, a hó- és síkosságmentesítéséről, a
zárás előtt a szemét összetakarításáról”

Hóeltakarításban résztvevő utak listája:
Badacsonytomaj: Táncsics u., Úttörő u.,

Kodály u., Bercsényi u., Sport u., Petőfi S. u.,
József A. u., Nyárfa u., Béke u., Fő u., Balaton
u., Római u., Széchenyi u., Kert u.,Vasút u., és

a Vasútállomás környéke, Borostyán utca, Egész-
ségház környéke, Káptalantóti út, Méregraktár u.,
Tájház udvar, Önkormányzati parkoló és udvar,
Óvoda, Iskola,  Alsó kolónia, Magyar u., Ady u.,
Nagyköz u., Nagykör u., Kiskör u., Kisköz u.,
Kőfejtő út, Szőlőhegyi út, Szidónia út, Erdős út,
Iskola út, Szent Donát út., Föld út, Palackozó út,
Gyurkovics köz, Akácfa út, Kertész utca,, Ibos F.
u., Kisörsi út.

Badacsony: Strand u., Park u., Egry sétány,
Móricz Zs. u., Tavasz u., Nyár u., Ősz u., Mus-
kotály u., Csabagyöngye u., Pauler Á. út, Zalai
köz, Szürkebarát u., Vincellér u., Herczegh F. út,
Hamvas Béla u., Helbeck út, Harsona köz, Kápol-
na u., Pöltemberg u., Napsugár u., Rózsa köz,
Hableány étterem mögötti rész, Szent Anna
kápolna útja, Badacsony parkolók, Badacsonyi
út, Panoráma út, 71-es főút melletti járda a bada-
csonytomaji vasútállomástól a badacsonyi stran-
dig, Füge köz, Kisfaludy S. u., Bogyai L. út, Tatay
S. út, Kossuth u., Radnóti M. u.

Badacsonyörs: Major út, Öreghegyi út, Vad-
rózsa út, Felsőbüki út, Kisörshegyi út, Fácános
köz, Szabó Ernőné u., Orgona u. Székely dűlő,
Kiserdő u., Rózsa büfé, Klastrom u., Hegyalja u.,
Virág köz, Szépkilátó u. Szőlő u., Fűzfa u., Bolt
melletti u., Csendes dűlő, Erdős köz., Mandulás
u., Kemping u., Arborétum u., Rizling u., Szép-
völgyi u., Kápolnavölgyi u., Fenyő köz, Csigáskú-
ti u., Kisörshegyi u., Kerékpár út,

Síkosságmentesítés: buszmegállók, közintéz-
mények előtti terület, temetői utak, útkereszte-
ződések.

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az alábbi
utak, közterületek takarítása (gépi-, kézi), és
síkosságmentesítése történik legelőszőr: Fő út,
Római út, Kert út, Petőfi utca, Körforgalom,
Balaton út, intézmények előtti területek, par-
kolók. 

Ezen utak megtisztítása után történik a többi
út takarítása (önkormányzati- és magánutak,
ahol van állandó lakos).

Amennyiben észrevétel merül fel, azt a követ-
kező telefonszámokon lehet megtenni: a 87/571-
048-as számon 7.00-15.00, valamint a 06
30/424-6148-as számon egész nap.

Kérjük a Lakosságot, hogy az ingatlanuk előt-
ti terület (járda, út) takarításával segítsék a mun-
kánkat. Badacsonytomaj VN KFT.

Hóeltakarítás

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület egészségesek és betegek részé-
re információs központot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meggyorsítá-
sa érdekében. Az adatbázisokon kívül személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint jog-
segély szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ iránytű az egészségügyi ellátó rendszerben
történő eligazodáshoz. www.betegutegyesulet.hu • betegutegyesulet@gmail.com

Telefonszám: 06-70/884-5879, 06-70/389-4178

Az Országos Egészségügyi Információs és 
Betegsegítő Központ Közleménye
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A Képviselő‐testület 2016. évi munkaterve sze‐
rinti soron következő ülését január 27. napján
8.00 órakor tartja a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatalban. 

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosítása; 2. Badacsonytomaj Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
rendelet előkészítése I. forduló; 3. Tájékoztató
Badacsonytomaj Város 2016. évben megtartan-
dó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a
rendezvények részletes költségvetéséről; rendez-
vényterv elfogadásáról; 4. Az önkormányzat
turisztikai, idegenforgalmi, településarculat kiala-
kítási és fenntartási feladataival kapcsolatos dön-
tések. Településstratégia meghatározása 2016.
évre. Tájékoztató pályázati lehetőségekről, telepü-
lésfejlesztési feladatokról; 5. VN Kft. 2016. évi
Karbantartási Ütemterve; 6. VN Kft. 2016. évi
Üzleti terve; 7. Menü Kft. 2016. évi üzleti terve;
8. Pályázatokról tájékoztató; 9. Beszámoló a pol-
gármester átruházott hatáskörben hozott dönté-
seiről; 10. Tájékoztató a két ülés között történt
fontos eseményekről; 11. Beszámoló a lejárt
határidejű önkormányzati döntések (határoza-
tok, rendeletek) végrehajtásáról.

Krisztin N. László polgármester

Képviselő-testületi ülés

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Család- és Gyermekjóléti Központ az 55/2015.
(XI. 30.) EMMI rendelet értelmében 2016. janu-
ár 1-től készenléti szolgálatot működtet.

A készenléti szolgálat célja, a család- és gyer-
mekjóléti központ nyitvatartási idején kívül fel-
merülő krízishelyzetekben történő azonnali segít-
ség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.

A készenléti szolgálat szolgáltatás igénybe vehe-
tő a Család- és Gyermekvédelmi Központ ellátá-

si területén (Tapolca, Gyulakeszi, Raposka,
Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu,
Uzsa, Zalahaláp, Balatonederics, Nemesvita, Szig-
liget, Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapá-
ti, Nemesgulács, Hegymagas, Badacsonytomaj,
Ábrahámhegy, Monostorapáti, Kapolcs, Hegyesd,
Sáska, Taliándörögd, Vigántpetend, Kővágóörs,
Kékkút, Köveskál, Mindszentkálla, Révfülöp, Sal-
föld, Szentbékkálla, Balatonrendes, Balatonhe-
nye) élő lakosok számára.

A készenléti szolgálat telefonszáma: 06-

30/563-5927, amely hívható hétköznapokon
16:00-tól másnap reggel 07:30-ig, illetve hétvé-
gén péntek 13:30-tól hétfő 07:30-ig.

Ha úgy érzi, hogy problémája megoldásában
sürgős segítségre van szüksége, krízishelyzetéből
nem talál kiutat, hívjon bennünket, forduljon
hozzánk bizalommal! Megfelelően felkészült szak-
embereink állnak az Önök rendelkezésére.

Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet

Család- és Gyermekjóléti Központ

Készenléti Szolgálat

Badacsonytomaj város Képviselő-testülete fon-
tosnak tartja a meghatározó épített és természe-
ti értékek védelmét, a település építészeti és ter-
mészeti örökségének, jellemző karakterének a
jövő nemzedékek számára történő megóvását. 

A település épített és természeti értékei - tulaj-
donformára tekintet nélkül – a nemzet kulturális
kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk
jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő
bemutatásuk – közérdek. 

A jogszabályban kapott felhatalmazás alapján
önkormányzatunk testülete a megóvandó épített
és természeti értékeit helyi védettség alá kívánja
helyezi ezért kéri a lakosságot, hogy amennyiben
javaslattal szeretnének élni az alábbi témákban
tegyék meg az Önkormányzat felé.

A különleges oltalmat igénylő településszerke-
zeti, településképi, táji, építészeti, néprajzi, tele-
püléstörténeti, régészeti, művészeti, műszaki-
ipari-agrár, illetve természetvédelmi szempontból
védelemre érdemes: településszerkezetek, épület-
együttesek, épületek és épületrészek, építmények,
utcaképek és látványok, műtárgyak, szobrok,
emlékművek, síremlékek, fák- és növényegyütte-
sek, élővilág témákban várjuk javaslataikat, hogy
a helyi identitástudat erősödhessen azzal is, hogy
megvédjük helyi értékeinket.

Segítő együttműködésüket köszönve:
Horváth Márta műszaki ov.

Felhívás!

Tisztelt Adózó!
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgal-

mazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfő-
zésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével
módosultak.
Változások a fogalom meghatározásokban:

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több
tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulaj-
donostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén
használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, pár-
lat-előállítás céljára kialakított desztillálóberen-
dezésén a gyümölcstermesztő személy(ek) által
végzett előállítása. Gyümölcstermesztő személy-
nek az a természetes személy minősül, aki gyü-
mölcstermő területtel rendelkezik.

Adófizetés változása: párlat adójegy beveze-
tése: Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely
szerinti önkormányzati adóhatóság által regiszt-
rált magánfőző jogosult. Az önkormányzatnál
regisztrált, az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon bejelentett magán-
főzőnek magánfőzés keretében történő párlat elő-
állításához 2016. január 1-től – az előállítást meg-
előzően – párlat adójegyet kell igényelni, beszerez-
ni a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei/fővá-
rosi adó-és vámigazgatóságtól.

A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény,
amely adójegyenként egy liter párlat előállítására
jogosítja a magánfőzőt. Igazolja egy liter párlat 700
forint jövedéki adótartalmának megfizetését, vala-
mint a magánfőzött párlat eredetét is.

A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása
előtt, legalább 5 darab 700 forint értékű párlat
adójegyet kötelező igényelnie. Mindig a főzés előtt
kell az igénylést benyújtani, de lehet előre, az
éves tervezett összes mennyiségre is igényelni, ez
azonban tárgyévenként legfeljebb 86 darab pár-
lat adójegy lehet és legfeljebb ennek megfelelő
mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő.

Amennyiben a magánfőző mégis a párlat adó-
jeggyel adózott párlatmennyiségnél többet állít
elő, akkor a tárgyév végéig köteles a többletmeny-
nyiség utáni párlat adójegyeket pótlólag igényel-
ni, azonban az éves mennyiségi korlátot ebben az
esetben sem lehet túllépni. Az évente előállítható
párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőzőnek
a többletmennyiséget haladéktalanul be kell jelen-
teni a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi
adó- és vámigazgatósághoz és azzal egyeztetett
módon gondoskodni kell a többletmennyiség meg-
semmisítéséről. Fontos tudnivaló, hogy párlat
adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a
desztillálóberendezés megszerzését a tulajdon-
szerzéstől számított 15 napon belül előzetesen
bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatóság részére, amely a bejelentésről a telje-
sítést követő hónap 15. napjáig értesíti az illeté-

kes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságot.
Párlat adójegyeket a vámhatóság kizárólag az

önkormányzati adóhatóság értesítését követően
tudja kiadni a magánfőző részére. Aki már 2016.
január 1. előtt regisztrálta (bejelentette) a desztil-
lálóberendezését az önkormányzati adóhatóság-
nál, annak nem kell azt megismételnie.

A párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadá-
sáról a megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságok
nyilvántartást vezetnek és az átadott-átvett adó-
jegy mennyiségről haladéktalanul értesítik a desz-
tillálóberendezés tárolási, használati helye sze-
rinti önkormányzati adóhatóságot.

Magánfőzés szabályainak ellenőrzése: A
magánfőző desztillálóberendezésének bejelentés-
ével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai
betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivé-
ve a magánfőzött párlat jogszabálysértő értékesí-
tését – az önkormányzati adóhatóság jár el.

Az önkormányzati adóhatóság azt a természe-
tes személyt, aki a magánfőzésre vonatkozó ren-
delkezéseknek egyebekben megfelelve, de a desz-
tillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy
beszerzése nélkül végzi párlat előállítását, vagy a
desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megál-
lapításához szükséges adatok tekintetében valót-
lan adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi
kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül.

Ha a magánfőző a felszólításának határidőig
nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság
200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.

2016. év előtt magánfőzésben előállított pár-
lat utáni adózási szabályok: Felhívjuk a figyel-
met, hogy a 2016. január 1-jét megelőzően előál-
lított magánfőzött párlatokra továbbra is az elő-
állításukkor hatályos szabályokat kell alkalmaz-
ni. A regisztrált magánfőzőknek a 2015. évben
magánfőzés keretében előállított párlat után 2016.
január 15-ig kell adóbevallást benyújtani és a
bevallással együtt az éves átalányadót (1000
forint) megfizetni a lakóhely szerinti önkormány-
zati adóhatóságnak, az e célra rendszeresített
önkormányzati számlára.

A fentiek szerinti bejelentési, bevallási kötele-
zettségüket a Badacsonytomaji Közös Önkor-
mányzati Hivatalban (8258 Badacsonytomaj, Fő
utca 14.) jelenthetik be ügyfélfogadási időben.
(Hétfő: 12,30 – 16,00; szerda: 13,00 – 16,00, pén-
tek: 8,00 – 12,00). A bejelentéshez, illetve beval-
láshoz szükséges nyomtatványok elérhetők a
közös önkormányzati hivatalban, illetve a
www.badacsonytomaj.hu weboldalon.

A jogszabályváltozással kapcsolatban további
részletes információ kérhető a közös önkormány-
zati hivatalban, illetve a NAV Veszprém Megyei
Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Jövedéki Osz-
tályától (8200 Veszprém, Gerenda utca. 2.; tele-
fon: +36 88 577-470).       Wolf Viktória 

jegyző

Tájékoztató 
a magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól



Vasárnaponként hétről-hétre meggyullad egy
gyertya az adventi koszorún, amely egyre több
fényt hoz a lelkünkbe és az otthonunkba. A kará-
csony a családot és az otthon melegét juttatja
eszünkbe. Többet gondolunk szeretteinkre, bará-
tainkra és jobban figyelünk arra, hogy mit nyújt-
hatunk azoknak, akik a legfontosabbak szá-
munkra. Nem a drága ajándék a fontos, hanem
a szeretet, amit átadunk egymásnak. Figyeljünk
arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig,
az ünnep idején éljen a szívünkben, hanem a hét-
köznapokon is maradjon meg izzása. Éljünk úgy,
szeretettel viseltessünk embertársaink iránt, hogy
életünkben ne legyen helye a haragnak és a gyű-
lölködésnek.

Badacsonytomaj város Képviselő-testülete
nevében kívánok minden embernek szeretettel-
jes, áldott karácsonyt. Kívánom, hogy elkövetke-
zendő esztendőben is a szeretet, az összefogás és
az együttgondolkodás jellemezze mindennapjain-
kat.

Befejezésül Kun István a következő versikével
tolmácsolta jókívánságait: Mikor a fenyő illata
megérinti szívünk, / ezen az estén, kicsit az
álmokban is hiszünk. / Nem szeretnénk mást,

csak boldogok lenni, / és másokért a szokottnál
is többet tenni. / A rohanó világban megkoptak
a fények, / halványak a hitek, és halványak a
remények. / Nem szeretnénk mást, csak hinni a
szóban, / őszintén szeretni, és bízni a jóban.

Az ünnepség befejező részében Földi István
esperes, plébános mondott fohászt, majd a NaBE
kórusának éneke mellett meggyújtotta a negye-
dik gyertyát. A templom előtti téren a Kulturális
Intézmény idén is megrendezte az advent vásárt,
amelyet sokan látogattak meg a jó időben.    Ky
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A gyerekek nevében köszönjük mindazok segít-
ségét, akik még szebbé varázsolták az óvodások
karácsonyát.

Köszönjük Tóthné Szabó Zsuzsannának a fel-
ajánlott fenyőfát, Gáspár Norbertnek a szállítást,
Nagy Lajos Tanácsnok Úrnak a szaloncukrot,
Török Péter anyagi támogatását, Borbás Norbert-
nek a gyerekek ajándékához nyújtott nagylelkű
segítségét, Pointner Editnek az aulát díszítő kis
betlehemet, a Szülői Munkaközösség lelkes segít-
ségét, Pál Balázsnak az óvodai ebédlőasztalok
felújítását, és Pintér Lajosné önzetlen támogatá-
sát. Az óvoda dolgozói

Köszönjük!

Dr. Csókay András idegsebész tartott sikeres elő‐
adást Istenhit és orvostudomány címmel a
városházán.

Az előadás része a dr. Jobbágyi Gábor profesz-
szor és Nagy István szervezte sorozatnak, amely
a hit és a tudomány, művészetek, sport kapcso-
latait feszegetik. Az esteket dr. Heinrich István
moderálja. Dr. Csókay András, a Honvéd Kórház
osztályvezető főorvosaként és a magánéletében
megtapasztalt eseteken keresztül irányította a
hallgatóság figyelmét az Istenhit fontosságára.
(Az előadássorozat tavasszal folytatódik).      Ky

Hit és tudomány
Karácsony a Kárpátok ölén címmel az ünnepkör
magyar népszokásairól, hagyományairól tartott
vetített képes előadást Földi István plébános,
esperes a művelődési házban december 11‐én.

Az Atya a kulturális intézmény meghívásának
tesz eleget évek óta, amikor az adventi időszak-
ban megtartja mindig nagy érdeklődéssel kísért
előadását. Az est folyamán kiderült, hogy ezút-
tal milyen nagy feladatra vállalkozott, hiszen
hatalmas és hihetetlenül gazdag a Kárpát-meden-
ce népszokásainak, hagyományainak tárháza. A
témát jól ismerők is olyan áttekintést hallgathat-
tak és nézhettek meg, amelytől mindenki gazda-
godhatott az ünnepre készülve. Ky

Ünnepi népszokások

A Badacsonytomaji Nyugdíjas csoport 2015.
november 12.-én kirándulásra indult Herendre
a Porcelángyárba.

Csodálatosan szép látnivalókban volt részünk!
A kiállítás megtekintését követően megebédel-
tünk, majd kis pihenés után hazaindultunk.

Útközben még megálltunk a Nagyvázsonyi Vár-
nál is. Szerencsére az időjárás kellemes volt.

Bízom abban, hogy a kirándulás mindenki szá-
mára szép emlék marad! Farkas Mihályné

a kirándulás szervezője

Nyugdíjas kirándulás

Fotó: Farkas

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

A település fejlődésének szempontjából az egyik
legfontosabb a Képviselő-testület egysége – emel-
te ki pohárköszöntőjében Fenyvesi Zoltán, a
megyei közgyűlés alelnöke, utalva a polgármes-
ter beszédére. Egységes a célok megvalósítása
tekintetében, együtt lépnek fel ennek érdekében
és így megkapják a szükséges segítséget mind a
vállalkozóktól, mind a térség tekintetében kor-
mánytól. 12 ezermilliárd forintos összeg áll ren-
delkezésünkre a 2020-ig tartó Európai Uniós cik-
lusban, amely kilenc területet érint és ebből 300
milliárd jut a Balaton térségére. Ebben a 300 mil-
liárdban benne van az összes fejlesztési prog-
ram, melyből 45 milliárd jut Veszprém megyének,
s egyet gondoz a Veszprém megyei közgyűlés.
Abban bízom, hogy Badacsonytomaj és környé-
ke, a Balaton-felvidék nagyon sok pályázati
összeghez jut az elkövetkező időszakban és még
dinamikusabban fejlődik. Az EU-s projektek
közül az elmúlt napokban az első 10 már kiírás-
ra került. Bíztatom a települést és környékét
hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, ebben a
munkában számíthatnak rám, számíthatnak a
megyei közgyűlésre. Erre emelem poharam, és
kívánok a megyei közgyűlés nevében is eredmé-
nyes, boldog, sikeres újesztendőt és nagyon remé-
lem, hogy gyakran jöhetünk erre a vidékre külön-
böző fejlesztések átadására. Ky

Újévköszöntő
A migráció kérdései címmel tartott Veress István
előadást a Kolping Család Egyesület és a NaBE
Badacsonytomaji csoportjának meghívására.

Az elgondolkodtató kérdésfelvetések a résztve-
vők körében további kérdéseket indukáltak, így
az előadást követően még tovább folytatódott a
beszélgetés. A katolikus könyörületesség, örök
értékeink bemutatása, megőrzése, stb. mind-
mind a fogyasztói társadalom veszélybe került ele-
mei. A „hogyan tovább?” rajtunk, egyszerű állam-
polgárokon múlik! Köszönjük mindazoknak, akik
elfogadták meghívásunkat!

Farkas Éva csoportvezető

Értékeink vannak veszélybenxFolytatás az 1. oldalról

Fotó: Deák

Adventi koszorú és vásárxFolytatás az 1. oldalról
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Egy évnél kicsivel régebben állt fel az új Képviselő-testület és mind-
járt fontos feladatokat fogalmazott meg magának – mondta Krisz-
tin N. László polgármester évértékelőjében. – Legelőször az egység
megteremtése volt a cél – nem könnyű négy év után alakult meg
ez a testület, de abból tanulva igény volt az egységes tevékenység
megszervezésére. Törekedtünk a lakossággal és a partnereinkkel a
jobb kommunikációra, szorosabb kapcsolatba kerülni, jobban meg-
ismerni a véleményeket, gondolatokat. Fontos feladatnak tekintet-
tük a közösségépítést, mert közösségünk is megsínylette az előző
ciklus politikai viszonyait. A régi egységet – ha nem is lehet újra
megteremteni, legalább törekedni kell rá. Ez igaz az országos viszo-
nyokra is, hiszen fontos mindannyiunk számára, hogy az új Euró-
pa Uniós ciklusban sikeresek és eredményesek legyünk, a telepü-
lés érdeke pedig, hogy ezekhez a forrásokhoz hozzájusson.

Több személyi változás is történt a településen az elmúlt egy
évben, nagy örömünkre a vezetői álláshelyeket sikerült helyiekkel
betölteni. A munkahelyteremtés tekintetében az egyik feladat a
helyben történő foglalkoztatás – persze lehetőség szerint. A Pipitér
Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában Bolfné Tóth Melin-
da személyében köszönthettünk új vezetőt, a Városüzemeltető Non-
profit Kft-t Bolla József vezeti és a kulturális intézményünk élére
is egy helyi fiatal került Berecz Nikolett személyében. Örülünk
ennek és a lendületüktől, tudásuktól sokat várunk az elkövetkező
időszakban. 

Kilencszázmillió forintból gazdálkodott tavaly településünk, amely-
nek jelentős részét saját magunk küzdöttük össze, többek között
a jelenlévők segítségével. Az elmúlt esztendő egyik legnagyobb ese-
ménye volt az Ábrahámheggyel létrehozott közös Önkormányzati
Hivatal, melyet nemcsak felépíteni, hanem működtetni is tudtunk.
Valamennyiünk nevében megköszönöm az együttműködést az ábra-
hámhegyi képviselő-testületnek és polgármesterének, bízva abban,
hogy ez a jövőben is gyümölcsöző és eredményes lesz.

Az általunk fenntartott két intézmény mellett – óvoda és kultu-
rális intézmény – kettő száz százalékos tulajdonú cégünk van: a
Városüzemeltető és a Menü Kft. Történtek beruházások is az elmúlt

egy évben, bár 2015 leginkább a felkészülés éve volt. Miután kiala-
kítottuk a fejlesztési koncepciónkat nagyon sok tervet készítet-
tünk, hiszen ez alapfeltétel a sikeres pályázatokhoz. Ezek közé tar-
tozik a badacsonyi ABC körüli tér tervezése, ehhez már építési
engedély is van. Elkészültek a Városkapu, a Tájház udvar, a felső
bazársor és egy új művelődési ház tervei. Emellett szociális laká-
sok és a városüzemeltető új telephelyére vonatkozó elképzelések is
formát öntöttek. Igyekeztünk megfelelően felkészülni az új Európa
Uniós pályázati ciklusra. Nagyon reméljük, hogy az egyéniségünk-
kel, a testületi munkával, a település vonzerejével sikerült olyan

Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról

Gazdálkodás
Gazdálkodás jogcímei: 2015. évi terv 

(ezer Ft) 
Módosított  

el irányzat (ezer Ft) 
Bevétel:      

Költségvetési f összeg, mindösszesen: 607.427 903.798 

Állami támogatás 186.770 206.021 

Saját bevételek 217.148 227.392 

Ebb l: adóbevételek 182.800 182.800 

Kiadások:     

Önkormányzat m ködése 494.556 746.410 

Közös Hivatal m ködése 104.442 107.671 

Kulturális Intézmény m ködése 38.452 49.717 

Óvoda m ködése 53.000 58.238 

VN Kft. támogatása 10.000 31.992 

Civil szervezetek támogatása 18.900 22.276 

Ebb l:   

Veszprém Megyei Katasztrófavédelem 25  

Balatoni Futár 40   

Happy New World 1.262   

Tördemic Néptánc Egyesület 100   

Badacsonytomajért Közalapítvány 500   

Badacsonytomaji Sportegyesület 1.750   

Polgár r Egyesület Badacsonytomaj 350   

Badacsony Ifjúságáért Alapítvány 50   

Nyugdíjas Egyesület 100   

Honvéd Kulturális Egyesület 100   

Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület 275   

Kolping Család Egyesület 50   

Badacsony Céh Turisztikai Egyesület 16.550   

Iskolai SZM 30   

Óvodai SZM 20   

Az egység megteremtése volt az első célja az újonnan megválasztott testü‐
letnek

Akadálymentes bejáró készült a badacsonyi strandon

A település működése
Pipitér Napköziotthonos Óvoda: - új vezető

- beruházások (játszóudvar, 
terasz, fűtés)

Tatay Sándor Általános Iskola: - szakkörök
- nyári üdültetési bevétel

Badacsonytomaj Város
Kulturális Intézménye: - civil ház, ifjúsági klub
Városüzemeltető Nonprofit Kft. - megerősítés

- szezonális béremelés
- 5 fő továbbfoglalkoztatása
- kivitelezési munkák 

biztosítása
Sport: - forrás, edzőtábor



partnereket is szerezni, akik segítenek majd
ebben a folyamatban.

A konkrét fejlesztések közül a 6 helyen
létesített buszmegállókat, a járda program
három ütemét érdemes kiemelni, illetve a
lakossággal közösen megvalósuló program
keretében elkészült beruházásokat. Az
ötven-ötven százalékban finanszírozott köz-
művek közül eddig három készült el, ahol a
lakosság által és nem a hivatal által megha-
tározott sorrendiséget vettük figyelembe. A
jövőben is szeretnénk ezt folytatni.

A beruházások mellett 22,5 millió forint-
tal támogattuk a civil szervezeteket, az
önkormányzati vagyont megőriztük, illetve
kialakítottuk. Kiemelt célként határoztuk
meg a még hatékonyabb vagyongazdálko-
dást. Az önkormányzat vagyonkörébe került
per kapcsán Badacsony emblematikus épü-
lete a Tátika.

A visszatekintéshez az is hozzátartozik,
hogy immár ötödik alkalommal erre a ren-
dezvényre meghívjuk azokat a vállalkozáso-
kat, vállalkozókat, akik az elmúlt egy évben
kiemelkedő módon járultak hozzá a telepü-
lés, az önkormányzat működéséhez. A Kép-
viselő-testület nevében szeretném megkö-
szönni eredményes munkájukat, további jó
egészséget és sikereket kívánva.

Támogatjuk az intézmények működését, a
KLIK vezetésével úgy vélem sikerült korrekt
együttműködést kialakítani. A különböző
iskolai fejlesztésekhez 3,4 millió forinttal
járultunk hozzá. Az óvoda munkáját hatmil-
lió forinttal segítettük, amelyből megújul a
játszóudvar, a terasz és korszerűsítjük a
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Feladat Kiadás állapota Összeg Összesen
ABC mellett kisajátítás költsége teljesített 258.826
Ingatlan vásárlás (Koncz László) teljesített 100.000
Iskolai el tet  teljesített 617.220
Badacsony ABC melletti parkolótervezés teljesített 2.037.842
Római u. szennyvízbekötés teljesített 434.340
Iskolai gázleválasztás teljesített 1.253.332
F  u. járdafelújítás teljesített 695.468
Kisörsi járdafelújítás teljesített 915.518
Ibos út felújítás teljesített 7.654.196
Szerver felújítás teljesített 400.000
Opel Vivaro beszerzés teljesített 10.124.350
Autóbuszmegállók építési költsége teljesített 2.423.908
Informatikai fejlesztés teljesített 1.828.800
Településrendezési tervek teljesített 7.033.000
Kisörshegyi ivóvízhálózat tervezés teljesített 3.238.500
Major út építési munka teljesített 10.154.570
Helbeck úti csatornázás teljesített 1.172.875
Gyalogátkel  engedélyeztetés teljesített 317.500
Közvilágítás korszer sítés közbeszerzése teljesített 409.050
Tájház utcai üzletek megvásárlása teljesített 7.750.000
Szénéget -d l  visszafizetés teljesített 4.380.000
Badacsonytomajért Alapítványnak 
gk. vásárlására átadott pénzeszköz 

teljesített 6.350.000

Teljesített kiadás összesen:  69.549.295
Helbeck úti csatornázás Kötelezettségvállalással terhelt 4.785.330
Közvilágítás korszer sítés Kötelezettségvállalással terhelt 1.484.630
Szociális lakások tervezése Kötelezettségvállalással terhelt 1.078.000
Közvilágítás korszer sítés közbeszerzése Kötelezettségvállalással terhelt 499.950
József A. u. járda felújítás Kötelezettségvállalással terhelt 4.611.773
F  tér felújítás építési engedély Kötelezettségvállalással terhelt 1.524.000
Volt hivatal kultur-központ kial. tervei Kötelezettségvállalással terhelt 2.225.500
Föld u. ivóvízhálózat Kötelezettségvállalással terhelt 628.650
Városkapu eng. terve Kötelezettségvállalással terhelt 7.747.000
Óvodai játékok Önk. támogatása Kötelezettségvállalással terhelt 1.117.000
Kötelezettségvállalással terhelt, 
szerz déssel lekötött összesen: 

 25.701.833

Mandulás u. Helbeck u. többlet el irányzat Képvisel -testületi határozat 1.555.557
Óvodai gázkazán csere Képvisel -testületi határozat 4.500.000
Cooptourist el vásárlás Képvisel -testületi határozat 
Római úti burkolat felújítás Képvisel -testületi határozat 2.000.000
Határozatokkal lekötött összesen:  8.055.570
V. ütem szennyvíztervezés Költségvetésben szerepl  4.000.000
Badacsony Camping felé járdaépítés Költségvetésben szerepl  10.000.000
Badacsonyi strandfejlesztés Költségvetésben szerepl  30.000.000
Közvilágítás korszer sítés Költségvetésben szerepl  20.000.000
Tájház üzletek megvásárlása Költségvetésben szerepl  9.585.000
Eszközbeszerzés Iskola Költségvetésben szerepl  852.000
Költségvetésben szerepl , de még meg nem 
valósított kiadások 

 74.437.000

Beruházások
A lakosság és az önkormányzat közös finanszírozásában készülhetett el a Major úti beruházás

Kerékpártároló készült a tomaji strandbejáratnál

A Fő utca járdája új burkolatot kapott

Elkészült az Ibos utcai támfal



fűtést. A kulturális intézmény tekintetében
meg kell említeni – megköszönve munkáju-
kat –, hogy a badacsonytomaji kultúra és
művészet területén nemcsak az intézmény,
hanem a vállalkozók, civil szervezetek –
közöttük Céh Turisztikai Egyesület is – sze-
repet vállaltak színesítve ezzel a település
kulturális, művészeti palettáját. 

Városüzemeltető Nonprofit Kft-t harminc-
kétmillió forinttal támogattuk közhasznú
tevékenységének elvégzéséhez, emellett
nagyon jelentős vállalkozási bevételt is fel
tudtak mutatni, így sikerült a település üze-
meltetését – reményeink szerint közmegelé-
gedésre elvégezni.

Egy jelentős kátyú után nagy örömünkre
a helyi sportélet is lábrakapott, szinte csak
helyiek játszanak a focicsapatban, helyi
edzők irányítása mellett. Az önkormányzat
1,7 millió forinttal támogatta az egyesületet,
illetve közreműködtünk a TAO megszerzé-
sében. Emellett természetesen a különböző
intézményekben is jelentős és színvonalas
sportélet zajlik.

Nagyon szeretnénk, ha településünket
2016-ban is biztonságosan tudnánk üze-
meltetni, ehhez úgy érzem minden adottsá-
gunk megvan, igyekszünk a költségvetési
egyensúlyt folyamatosan megteremteni.
Hála Istennek ezen ma már nem azt értjük,
hogy tudjuk a mínuszokat betömni, hanem
azt, hogy tudunk tartalékot képezni a külön-
böző fejlesztési és egyéb feladatainkra. A
közösségformálás, a sikeres pályázatok a
nagyon fontos céljaink közé tartoznak, ahogy
a jó kapcsolattartás a közigazgatási és az
egyéb területek lévő szereplőkkel.          Ky
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Támogatási forma 2014-ben 2015-ben 

Települési támogatás  

124 f  részére 153 f  részére 
2.207.025 2.616.400

- -
Tankönyvtámogatás: Tankönyvtámogatás: 

- -

Lakhatási támogatás 
21 f  részére 3 f  részére 

1.333.900 104.750
  

szociális célú t zifa 
19 f  részére  Elbírálás folyamatban 

469.000 777.475 

Ápolási díj 
5 f  részére megállapítva 5 f  (2015. február 28-ai hatállyal 

megsz nt) 
1.318.462 390.192 

Rendszeres szociális segély  619.875 2015-ben az ellátás megsz nt 

Rendszeres gyermekvédelmi 
segély 

1 f  részére  1 f  részére  

51.300 51.300 

Ifjúságpolitikai Alap 
7 f  részére 4 f  részére  

  
212.000 102.000 

Bursa Hungarica  125.000 625.000 

Temetési segély 
18 f  részére 14 f  részére 

360.000 420.000 
Köztemetés: 336.240 Köztemetés: 239.594

Újszülöttek támogatása 
8 f  10 f  részére 

400.000 570.000
 Összesen:   5.896.711 Ft

Szociális támogatások

Működést befolyásoló körülmények:

- Badacsonyörs ivóvíz ügy
- Badacsonyörs strand ügye
- HÉSZ módosítás
- Vis Major ügy
- Jó szezon
- Facebook oldal
- Utcafórumok
- „Kocsmafórumok”
- Tátika perElkészült a József Attila utcai járda első üteme A Római út egy szakasza új burkolatot kapott

Járda készült a Kert utcában
A jobb kommunikáció érdekében több helyszínen
voltak utcafórumok, tervismertetők

Pályázati úton kisbuszhoz jutott a település

A körforgalom díszítése helyi jelleget kapott

Új burkolatot kapott az Iskola utca Kitisztították a Kisfaludy úti parkolót
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Elkészültek a nagyberuházások tervei

A Városkapu látványterve

ÉÉ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

es

110.64
állp.

109.69

allp

110.68js

110.64
szf

110.55
szl

110.50

tcsap

110.57

akna

110.57

ute

110.56
szl

110.63
szf

110.56
szf 110.47

szl 110.50

ute
110.47

szl
110.55

szf

110.56

szf

110.47

szl

110.45
szl

110.40szl
110.58
szf-jv

110.59
szf-jv

110.64

jsz 110.19
ll-jsz

110.22

ll-es

110.76
labteto

110.77
labteto

110.71labteto

110.71
labteto

110.73es

110.78js

110.52
szf

110.53szf-js

110.59
js

110.59

2telakn

110.63nyel

110.73

pill
110.73pill
110.74pill

110.77pill

110.76
pill

110.77

es
110.75

ev

110.73

ev

110.78

ev-bejsz

110.16

bejk

110.10jsz
110.49tamff

110.01bejkl
110.23bejkf

109.98jsz
109.95js

109.93

es

109.97szl
110.24szf

110.28

szf

110.07

szl

110.29szl
110.47szf

110.51szf
110.35

szl

110.30

ute

110.50

usz

110.36szl
110.50js

110.31
szf

110.15
szl

110.57

tuja

110.29tuja

110.06

tujaveg8db

110.07szl
110.27szf

110.18
szf 110.00szl

109.84

akna

109.83szl

109.88

jsz-ks

110.27
tamfsz110.37
tamff

110.28
ev

110.66
tamfsl

110.52

allp

109.0allp

109.92
szl

110.01
szf

110.02
es-ll 109.97

lsl

109.83
villoszl
109.90szf

109.88

ute

109.99szl
110.17szf

110.42es

110.48js 110.49
jsz

110.37js

110.09
jveg

110.05
jveg

109.92szl
109.93

szl

110.14

voszl

110.22
parks

110.28
szf

110.04szf

109.96psz

109.92

kveg

109.80szf

109.74
szl-es

109.72
es

109.96

lf
109.95

lf 110.02

lf
110.00

lf
109.77

lf
109.78

lf
109.78lf

109.82
lf

109.78lf

109.77

lf109.77lf
109.78

lf109.41
ll

109.24
ll

109.22
ll

109.20
ll

109.34ll

109.32

szsf 109.17szsl 109.12szsl

109.30szsf

109.25szsf
109.09l

109.01szl
109.11szf

108.96

ute

109.08szf

108.98

szl-nyelve

108.90nyelveg
108.92

szl

109.02szf

108.97
szf 108.92

szl 108.90

ute 10

nyel

108.88
szl 109.03

szf

108.98
szf

108.89
szl

108.92

ute

108.93
szl

109.04
szf

108.94

akna

109.65

ll
109.63

ll
109.58

ll
109.49

ll 109.42

ll
109.37

ll

109.09

ute

109.09

nyel

109.23

szf

109.02

jsz109.10

jsz

109.24

jsz

109.50

jsz
109.40

voszl
109.35nyel

109.45

akna
109.44

ute

109.56

ute

109.49szl
109.64szf

109.62

jsz

109.70

jsz

109.74
szf

109.57nyel

109.72

ute

109.78

usz

109.83szl
109.92szf

109.35

ll
109.34

ll
109.36

ll
109.40

ll

109.74

lf

109.71

lf

109.72

lf

109.35

js-fa

109.45

js-fa

109.73

es

109.72

es

109.77

es
109.37

es

109.30
aknas

109.31
aknas

109.27
aknas109.21

szsf 109.07
szsl 108.96szl

109.09szf
108.98

szf 108.92
szl

108.91
szl

109.00
szf

109.21

fa

109.20
oszl

109.13
szsl

109.26
f

109.29szsf
109.15l

109.83szl
109.97f

109.86f
109.72l

109.71

kveg 108.29

al

109.98es

109.85
szf 109.79szl

109.79
szsl

109.89
f

110.06jveg-szf
109.92l

109.99
es

110.06

garazsbej

110.75pill

110.70
pill

110.71
pill

110.77
ev

110.76

ev

110.62

telakn

110.37

nyel

110.73

ev

110.76

ev

110.76

ev 110.75

ev

110.75
ev

110.74ev

110.83
bsz

110.76
bsz

110.72
bsz

110.68
bsz

110.76

bvalt

110.69
bvalt

110.65

bvalt

110.62
tamfs

110.69
tamfs

110.42

tamfs
110.32

tamfl-szsz 110.14

tamfsz

110.03
tamfsl

110.69
tamfsf

110.08

fa

110.08

tamfl

110.33

tamfvon

110.37
tamfvl

110.43

tamfszl110.37

tamfszl
110.29

tamfszl

110.13
tamfszl 109.88

109.85
109.89

109.76
nyel 109.86

kabdob

110.02

sz
110.03

sz
110.02

sz

110.05

sz

110.03
sz

110.04
sz

110.06

sz

110.06

sz

110.07

sz

110.26

szs

110.04

korsz

110.03

korsz

110.04

korsz

110.03

bvalt

110.03

bvalt

12

F
 u

120

542/4

14

126

123

122

687

127

116/5

115/2

114

116/3116/2116/1

2457/2

2457/1

29

116/4

125
124

121

dk

lá
b
a
z
a
t

Kert u.

F
 u.

Önkormányzat

Tájház

Áruház

Üzletek

Cafe Pavilon

2 üzlet + 1 lakás

Rend rség

1 üzlet + 1 lakás

Buszm.

meglév  kiskocka térk  jele: A

meglév  beton

 térk  jele:B meglév  kiskocka térk  jele: A

m
eg

lé
v

 b
et

on
 té

rk
 je

le
:B

m
eg

lé
v

 b
et

on
 té

rk
 je

le
:B

tervezett kiskockak

jele: A

tervezett kiskockak

jele: A

tervezett aszfalt

tervezett beton

 térk  jele:B

m
eglév

 aszfalt

m
eglév

 aszfalt

 támfal 60 cm

 támfal 60 cm

kút

szök kút

m
eglév

 k
 tám

fa l

kerékpár tár.

p18

térvilágítás

p3

térvilágítás

szélmalom sz.

terv.: Masszi Építész Iroda Kft. 7625 Pécs. Aradi v. útja 8.

padok

folyóka

folyóka

folyóka

folyóka

meglév  épület

jelölések:

tervezett épület

meglév  kiskocka térk  jele: A

tervezett kiskocka térk  jele: A

meglév  beton térk  jele:B

tervezett beton térk  jele:B

meglév  zöldfelület

tervezett zöldfelület

tervezett vízfelület

tervezett terasz, pad

meglév  fa, cserje

tervezett fa, cserje

A Városháza tér kialakításának terve

A Badacsonyi Strand jövőképeAz új Közösségi Ház látványtervei
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Advent a karácsonyt megelőző időszak, jelen‐
tése: az Úr megérkezése, Úrjövet.

A keresztények ekkor várják a Messiást, kará-
csonykor a Kisjézus születését ünneplik. Csoda-
váró, csodát jelző idő, ugyanakkor más motívumok
is érintenek bennünket. Az üzletekben már novem-
ber elején, advent előtt megjelennek karácsonyi
díszletek a szokásos szimbólumokkal és ez ellen-
állást vált ki belőlünk. Érezzük a hátsó szándékot,
érezzük, hogy eszköznek tekintenek, ki akarnak
használni bennünket. Túlságosan is megnyilvánul
a cél: vásárlás, vásárolj, és vásárolj. Mintha kará-
csony csak ennyi, csak ez lenne. Minél többet
vásárolunk, annál szebb lesz az ünnepünk, ezt
sugározza felénk a kereskedelem. Ösztönösen pró-
bálunk ellenállni karácsony „üzleti” varázsának.
Azt is érezzük ugyanakkor, hogy jó lenne örömet
szerezni szeretteinknek, valamivel meglepni őket. 

Nehéz a mindennapi hajtásból, feladatokból egy
csettintésre átalakulni és ezeket az ünnepi gondo-
latokat befogadni. A profán hétköznapok uralják
tevékenységeinket, egész lényünket, és nem eresz-
tenek. Nem tudunk varázsütésre igaz szívvel a
betlehemi jászol előtt állni, …mert valójában más-
sal foglalkozunk. Ez a kettősség árnyékot vet a
készületeinkre, amit a művészetek oldhatnak fel.
A szép, a szépség látása, hallása. Az adventi fények
szép megjelenítése, ének, zene hallgatása, más
impulzust ad lelkünknek, megnyitja azt. Ha ráte-
kintünk a Főtér fényfüzéreire, öröm gyúl a szívünk-
ben. Akár egy vers olvasása is elég ehhez: „Nől a
dér, álom jár, / hó kering az ág közt. / Karácsony-
nak ünnepe / lépeget a fák közt.” Milyen szépen
és tökéletesen fejezi ki Weöres Sándor néhány
sora a karácsonyt megelőző időszakot. Ünnepre
készülünk, hidegszik az idő, álmodozunk az előt-
tünk járó eseményekről, mi lesz… hogyan is lesz…

Az ünnep valóságára hangolódást a települé-
sünkön már hagyományos szombat esti hangver-
senyek segítik. A művészetek, a zene, az iroda-
lom fontos eszközei belső világunk, lelkünk meg-
újulásának. A négy szombaton négy hangver-
senyt láttunk. Először a Tapolcai Kamarakórus
szerepelt dr. Török Attiláné vezetésével. Ők régi

ismerőseink, akik a szokásos magas színvonalon
adták elő műsorukat. Gyönyörű hangok, tiszta
akkordok, koncentrálás jellemezte előadásukat.
Közben hallottunk két hangszeres műsorszámot
is, az egyikük – nagy örömünkre – egy helyi kis-
lány, Werner Kinga hegedűjátéka volt.

December 6-án orgona hangversenyt hallgat-
tunk. Az egyik fellépő dr. Bakó Lenka, Szlováki-
ából került Badacsonyba. A biológus hittantanár,
aki (mellesleg) biotechnológiából doktorált, 16
éves korától kántorizált is szülőhelyén és több
hangversenyt is adott. Sall Lajosné közbenjárá-
sának köszönhetően hallhattuk templomunk-
ban orgonálni. Zentai István kántor úr volt a
másik előadó, aki többek között saját szerzemé-
nyét is eljátszotta.

December 13-án a Tatai Sándor Általános Isko-
la és a NABE helyi kórusa szerepelt. A karnagyok:
Vass Mária és Krisztin N. Lászlóné voltak. Jó
volt látni és hallani a felnőtteket, és a badacsony-
tomaji gyerekeket, milyen szép számmal vannak,
milyen örömmel, milyen szépen énekelnek.
Együtt is szerepelt a két kórus, kiegészítették
egymást a felnőtt és a gyerekhangok.

Az utolsó szombaton misztériumjáték került
bemutatásra „Szíveteket emberek Betlehembe
vigyétek” címmel. A műsort Tóth Mariann állítot-
ta össze, tanította be és rendezte. Szereplői a
helyi óvodások, iskolások, középiskolások közül
kerültek ki. Szerepelt még a Himfy Irodalmi Kör
csoportja, valamint Tapolcáról Takács Péter és
Takács Benedek, Ábrahámhegyről pedig Piros
Zsombor. Telt ház előtt elevenedett meg Jézus
Krisztus világra jövetele, láttuk, hogy erre hogyan
reagáltak az akkor élt emberek. Elgondolkodhat-
tunk azon is, hogy ma vajon mi történne? Ma is
lennének (vannak) Heródesek, akik a Kisded éle-
tére törnek, ma is lennének (vannak) Pásztorok
és Napkeleti bölcsek – a magyar hagyományban
Háromkirályok -, akik ajándékaikkal leborulná-
nak előtte? Ma vajon életben maradna a Messi-
ás? Ítéletünk meghozatala előtt azon is elgondol-
kodhatunk, önmagunkat vajon hova soroljuk,
és hova sorolnak bennünket mások?

Nagyon sok munka volt az előadások előtt, de
öröm volt látni, hallani az akaratot, a jókedvet,
tehetséget. Ilyenkor derül ki, hogy mire képesek
gyerekeink, milyen nagyszerű tehetségek élnek
körülöttünk. Öröm arra gondolni, hogy a zene,
az éneklés hagyománya folytatódik, hogy ma is
vannak Kisbojtárok, akik szereplésükkel megvi-
dámítják szívünket.

Minden szereplőnek, résztvevőnek, segítőnek
szeretném megköszönni, hogy az adventi progra-
mokat ebben az évben is meg tudtuk tartani.
Köszönöm, hogy ez a hagyomány folytatódott, a
szombat esték lelkünket örömmel töltötték meg,
ezzel az örömmel éltük meg Kisjézus születését.

Szőke Margit

Advent 2015

Virág sikere

Anyakönyvi Hírek

Hoffer Gréta Petra (született november 23-án)
Sikos Ibolya és Hoffer Péter gyermeke

Nagy-Pál Zalán keresztelője 2015. november
22-én volt a Szent István Király Kápolnában. 

A Kápolnában ez volt az első keresztelő.

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Vizkelety Virág a Magyar Sürgősségi Orvostani
Társaság különdíját nyerte el a Semmelwies
Egyetem Egészségtudományi Karának 40. jubileu‐
ma alkalmából kiírt rajzpályázaton. Gratulálunk
Virágnak, aki a Tatay Általános Iskola negyedikes
tanulója

Fotó: Kalmár



A Pipitér Óvodában december 12‐én tartották
az egyik legszebb hangulatú ünnepséget, amely‐
re heteken át nagyon sokat készültek.

Minden évben három napot karácsonynak
hívunk – mondta köszöntőjében Bolfné Tóth
Melinda intézményvezető -, de igazából nem abból
áll, mert a karácsony egy érzés, a szeretetnek az
érzése. Mi, akik itt az óvodában dolgozunk,
nagyon szerencsések vagyunk, mert - akik gye-
rekekkel foglalkoznak, mindannyian tudják -
annyi szeretetet kapunk, hogy minden nap jut
nekünk egy picike kis karácsony. Egy jó szóval,
egy öleléssel, egy puszival Ti hozzátok el nekünk
a karácsonyt.

Az óvodában nagy hangsúlyt fektetnek a hagyo-
mányokra és igyekeznek megismertetni a gyere-
kekkel a helyi népszokásokat. Ennek jegyében a
nagycsoportosok a falusi disznóvágás hagyomá-
nyát elevenítették fel. A jelenetet Bolfné Tóth
Melinda írta népi kántálók felhasználásával és
Orbán Márta tanította be.       Ky

Az általános iskola Szülői Munkaközössége ezút‐
tal december 12‐én rendezte meg hagyomá‐
nyos bálját, amelyen sokan vettek részt.

Fontosak az ilyen rendezvények, mert kötetle-
nebb formában találkozhatunk, beszélgethetünk
– hangsúlyozta Krisztin N. Lászlóné igazgató -, de
fontos azért is, mert a befolyó pénzt a gyerekeink-
re fordítják. A sítábor, kirándulások, sportrendez-
vények kapnak támogatást, ezért jó, hogy nagyon
sokan elfogadták a meghívást, bizonyítva ezzel,
hogy fontos számukra az iskola. Köszönet a Szü-
lői Munkaközösségnek a rengeteg munkáért!

Soha ennyien még nem voltunk együtt iskola-
bálon – mondta nyitóbeszédében Krisztin N. Lász-
ló polgármester -, soha ennyien még nem segí-
tették a munkaközösség tevékenységét, soha nem
volt ekkora szükség a gyerekek támogatására, a
többletfeladatok megvalósításához. A bál nyitó-
táncát a 7-8. osztályosok adták elő a tornatermet
megtöltő szülők legnagyobb örömére. A keringőt
Szabó Csabától tanulták meg a fiatalok. Az est
folyamán a zenét „Aktív Apa” biztosította és nem
maradt el a tombolasorsolás sem. Ky
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Az Úr csodálatos tetteket visz végbe működé-
sével. Amikor megteremtette a világmindensé-
get, „látta, hogy ez jó” (Ter 1,25), miután megte-
remtette a férfit és a nőt, és rájuk bízta az egész
teremtett világot, látta, hogy ez „nagyon jó” (Ter
1,31). De mindent felülmúl az a műve, melyet
Jézus vitt végbe: halála és föltámadása által új
világot és új népet teremtett. Jézus mennyei
élettel ajándékozta meg ezt a népet: egymás be-
fogadásában, a megosztásban, önmagunk oda-
ajándékozásában álló igazi testvériséggel. Péter
levele tudatára ébreszti az első keresztényeket,
hogy Isten szeretete által „választott nemzetség,
királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon
népe” lettek (ld. 1Pt 2,9-10). Ha az első kereszté-
nyekhez hasonlóan mi is valóban tudatára éb-
rednénk, kik is vagyunk, mit is művelt ben-
nünk, közöttünk és körülöttünk Isten irgalma,
ámulatunkban nem bírnánk magunkban tarta-
ni az örömet, és sürgetést éreznénk, hogy meg-
osszuk másokkal, hogy „hirdessük az Úr nagy
tetteit”.

Egymástól elszigetelten azonban nehéz, szinte
lehetetlen hatékonyan tanúságot tenni annak
az új közösségi létnek a szépségéről, amelyet
Jézus hozott. Természetes tehát, hogy Péter az
egész néphez intézi ezt a felhívást. Nem civakod-
hatunk és pártoskodhatunk, de még csak nem
is lehetünk közömbösek egymás iránt, ha azt
hirdetjük: „Az Úr új népet hívott életre, megsza-
badított az önzéstől, a gyűlölettől és a haragtól,
mert törvényül adta a kölcsönös szeretetet, és ez
egy szívvé, egy lélekké tesz bennünket…”
Keresztény népünk körében természetesen van-
nak különbségek gondolkodásmódunkat, ha-
gyományainkat, kultúránkat illetően. De ezeket
tisztelettel el kell fogadnunk, fel kell ismernünk

ennek a nagy változatosságnak a szépségét,
tudva, hogy az egység nem egyformaság.

Ezt az útmutatást fogjuk követni a kereszté-
nyek egységéért meghirdetett imahéten, ame-
lyet az északi féltekén január 18. és 25. között
ünneplünk, majd pedig az egész év folyamán. Az
élet igéje arra hív, hogy különböző egyházakhoz
és közösségekhez tartozó keresztények próbál-
juk jobban megismerni egymást, beszéljük el
egymásnak az Úr csodálatos tetteit. Akkor való-
ban hitelesen tudjuk majd „hirdetni” is ezeket a
tetteket, mert tanúságot teszünk az egységünk-
ről éppen a különbözőségben, és konkrétan is
támogatjuk egymást.

„A szeretet a leghatalmasabb erő a világon:
aki megéli, akörül kirobban a békés keresztény
forradalom, és azt ismétli a mai keresztények-
nek, amit évszázadokkal ezelőtt az első keresz-
tények mondtak: »épphogy megszülettünk, már
el is árasztottuk az egész világot«. A szeretet!
Milyen nagy szükség van a világban a szeretetre!
És bennünk, keresztényekben! Mindnyájan
együtt a különböző egyházakban több mint egy
milliárdan vagyunk. Nagyon sokan, tehát igen
csak láthatónak kellene lennünk. De annyira
megosztottak vagyunk, hogy sokan nem is lát-
nak, és Jézust sem látják rajtunk keresztül. Ő
azt mondta, hogy a kölcsönös szeretetről és az
egységről a világ fölismeri, hogy az övéi va-
gyunk, és általunk őt is megismeri: »Arról tud-
ják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim
vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.«
(Jn 13,35). A jelen kor tehát mindenkitől szere-
tetet kér, egységet, közösségvállalást és szolida-
ritást. S az egyházakat is az évszázadok óta
tönkretett egység helyreállítására hívja.”                                                             

CL István atya

Katolikus üzenet: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (vö. 1Pt 2,9)

Gyászhírek:

Vella Imréné sz.: Kőmives Anna 
(született 1933-ban, elhunyt december 7-én)

–––––––––––
Lukács Antal 

(született 1953-ban, elhunyt december 8-án)
–––––––––––

Csák Adorjánné sz.: Székely Sarolta Livia 
(született 1930-ban, elhunyt január 11-én)

Nyugodjanak békében!

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében
eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továb-
biakban: Hivatal) a hivatásos gondnoki feladatot
ellátó személyek képesítési előírásairól szóló
25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekez-
dése alapján hivatásos gondnoki képzést tart.

A képzés tervezett ideje: február 8-11-ig, a vizs-
ga tervezett ideje: február 16.

A képzés és a vizsga tervezett helyszíne: 8200
Veszprém, Megyeház tér 1. 2. emelet Gobelin
terem. A képzés tervezett költsége: 35 000 Ft.

A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket
nyújtson a cselekvőképességében részlegesen,
vagy teljesen korlátozott személyek személyi és
vagyoni jogi érdekvédelmének ellátásához. A kép-
zés időtartama 28 óra, amely az írásbeli vizsga 1
órás időtartamát is magában foglalja. A képzés
tesztkérdésekből álló írásbeli vizsgával zárul,
amelynek értékelése a vizsga napján történik. Az
értékelés során a lehetséges minősítések: meg-
felelt/nem felelt meg. Nem bocsátható vizsgára,
aki a képzés során több mint 4 óráról hiányzott.

A képzésben részt vevők a tanfolyam sikeres
elvégzéséről a Hivatal által kiállított tanúsítványt
kapnak, amely alapján a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal nyilvántartásba veszi őket. A
tanfolyami képzettség megnevezése: hivatásos
gondnok. A hivatásos gondnoki képzésre jelent-
kezhet, aki: nagykorú; cselekvőképes; büntetlen
előéletű; legalább középfokú iskolai végzettségű;
magyar állampolgár.

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

telefon: 88/579-330, fax: 88/620-005, 
e-mail: 

vemkh.gyamugy.igazsagugy@veszprem.gov.hu

Gondnoki képzés

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk
adónk egy részéről
A Magyar Katolikus Egyház tch. száma: 0011
Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület
Adószáma: 18929081-1-19
Badacsonytomajért Közalapítvány
Adószáma: 18937174-1-19
Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület (BÖÉE)
Adószáma: 18917303-1-19
Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB)
Adószáma 18930555-1-19
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
Adószám: 18934401-1-19
„Picikét a kicsikért” Alapítvány
Adószám: 18919848-1-19
Badacsony Ifjúságáért Alapítvány
Adószáma: 19265609-1-19
Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú
Alapítvány Adószáma: 18938223-1-19
Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesületet 
Adószáma: 18938058-1-19 
Nők a Balatonért Egyesület
Adószáma: 18918548-1-19

1+1%

Sikeres bál Óvodai ünnepség

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár



Közhírré tétetik, hogy február 6.
napján Badacsonytomajon kol-
básszal temetjük a telet!!!
Programok (Egry József
Művelődési Ház, Római út 69.):
12.00-13.00 óra között stand-
díszítés
13.00 órától kolbásztöltő ver-
seny, Kiszebáb és télűző, zajkel-
tő hangszerek készítése,
Farsangi fánk sütés,
15.30 órától elkészült kolbá-
szok kóstolása, melyre a helyszí-
nen „kóstolójegy” vásárolható
(300 Ft/db)
17.00 órakor kolbásztöltő ver-
seny eredményhirdetése
18.00 órakor máglyagyújtás és kiszebáb-égetés
22.00 óráig retro slágerek

Versenykiírás:
I. Két kategóriában indulhatnak csapatok: 1.

Baráti társaság, 2. Családi csapat.
Minden csapat 3-5 főből állhat, a csapat, a

versenyzők és a csapatvezető nevét a jelentkezé-
si lapra fel kell vezetni.

II. A jelentkezés csak az 1500 Ft-os részvételi
díj befizetése mellett érvényes. A Nevezési lap
leadási határideje: február 6. Badacsonytomaj
Város Önkormányzat Kulturális Intézményénél.
Nevezési díj befizetése a verseny napján, a hely-
színen történik.

III. A nevezési díj magában foglal 3 kg kolbász-
húst és a hozzá szükséges belet (ezt a szervezők

biztosítják), melyből a töltést
követően 1-1 db kb. 15-20 cm-
es, megfelelően díszített sült, illet-
ve nyers kolbász mintát a zsűri-
nek át kell adni!

IV. A verseny kezdete február
06. 13.00 órától. 12.00 órától
Standok elfoglalása, valamint a
nevezési díj befizetése.

V. Az elkészült kolbászokat, a
helyszínen megvásárolható „kós-
tolójegy” átvétele után kínálhat-
ják a csapatok.

VI. Az eredményhirdetésre
minden csapatnak a megjelené-
se elvárt!

VII. Az elbírálás során figyelembe veszi, és érté-
keli a zsűri: a csapatok megjelenését és a töltő-
standok dekorációját (0-10 pont); a kolbász tála-
lása, díszítése (0-10 pont); kolbász illata, színe
nyersen (0-10 pont); kolbász illata, színe, íze
sütve (0-20 pont); összbenyomás (0-20 pont).

VIII. A verseny eredményhirdetésére 17.00 óra-
kor kerül sor.

IX. A versenyen arany, ezüst és bronz minősí-
tés érhető el.

X. A verseny csak megfelelő számú csapat
jelentkezése esetén kerül megtartásra

XI. A felsorolt feltételeket mindenki elfogadja és
magára nézve kötelező érvényűnek tartja!

További információ: Badacsonytomaj Város
Önkormányzat Kulturális Intézménye (Bada-
csonytomaj, Fő utca 14.); Tel: 87/571-115; 
e-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu.

Elhunyt dr. Skultéty Csaba
Veszteség érte a badacsonyi szellemi életet,
eltávozott közülünk a kilencvenötödik évében
járó dr. Skultéty Csaba író, publicista, politikai
szakértő.

Nagykaposon született 1920. de-
cember 31-én, keresztelője Mécs
László neves papköltő volt –a Bada-
csonyi nyárfa című vers írója. Értel-
miségi családban, negyedik gyer-
mekként született, iskoláit Nagyka-
poson, Ungváron, Késmárkon, Bu-
dapesten és a Paris-Sorbonne Uni-
versity-n végezte.

Színesre sikeredett ifjúsága miatt,
nagy tapasztalatokat szerzett. A
budapesti Közgazdasági Egyetemen doktorált,
amit a II. Világháború megszakított. Egy kis
orosz fogság a Moldovai Foksán, mivel már
több nyelven beszélt, sikeresen megszökött,
Erdélyen keresztül visszatért hazánkba. A
Minisztériumban kapott állást, a Csehszlovák-
Magyar lakosságcsere lebonyolításában vett
részt.

Hivatali munkája során sok mindennel nem
értett egyet, ezért Prágán keresztül nyugatra
távozott, 1947-ben Párizsban új életet kezdett.
A Sorbonne-i egyetemen nemzetközi jogra irat-
kozott, később Bruges-ben politológiát tanult.
1951-töl a SZER munkatársa Münchenben 
(A müncheni Szabad Európa Rádióban Ambrus
Márton néven előbb hír-, később külpolitikai
szerkesztőként dolgozott 33 évig – szerk.) Har-
minchárom év után tért vissza szeretett hazá-
jába.

Müncheni tartózkodása alatt barátságot
kötött Bogyai Tamás nemzetközi hírű törté-
nésszel. A Bogyai család kiemelkedő, ismert

volt Badacsonyban. Lehet, hogy ennek hatásá-
ra vette itt a nyaralóját. (A régi Pauler J. bir-
tok, Egry J. régi pincéjével szemben.) Az itteni

pihenések több új könyvének meg-
írására ihlették, írásai a történelmi
múltba mennek vissza. A nagyon
fontos és hiteles írások az akkori
kor megismerését segítik elő pl.:
Fiume magyar emlékezete, Vannak
vidékek, féltett kis hazák. - Betekin-
tést kapunk a SZER működéséről,
Kárpátaljáról, Cseh-Szlovák-Magyar
kapcsolatokról Hírszerkesztői mun-
kája során, több európai vezető poli-
tikussal találkozott, ismerkedett

meg. Nagyon sokat tett, segített a Kárpát-
medence határon túli magyarok érdekében.
Gyűjtött könyveket, magyar nyelvű könyvtárat
nyitott, számtalan adománnyal, ruhával, éle-
lemmel segítette a rászorulókat. Kárpátalján
élőket különösen a szívén viselte. Látta nehéz
sorsukat. Határon túli előadásaiban hitet adott
az ott élő embereknek. Kilencven évesen is
fáradhatatlanul dolgozott. Közéleti szerepe,
publikálása jelentős. Budapestnek több értékes
relikviát adott. Badacsonyban több barátja volt,
szerette az itteni levegőt, strandot, vendéglőket,
hangulatos szüreteket a saját házánál is. Fon-
tosabb kitüntetései: Magyar Köztársaság Érdem
Lovagkeresztje, Budáért Emlékérem, Nagyka-
pos Díszpolgára.

Szomorú szível vettük a távozását, vidámsá-
gát szeretetét megőrizzük.

Hamvai kívánsága szerint a badacsonyi Szent
Anna kápolnában lesznek elhelyezve. A Búcsú-
mise január 23-án lesz a badacsonytomaji
templomban. Harmati Miklós

112016. januárwww.badacsonytomaj.hu

Elszámolás támogatás 
felhasználásáról

Polgárőr tevékenység önkormányzati támoga-
tásának elszámolása – 2015.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2015. évi költségvetés elfogadá-
sakor, a 110/2015. (III. 25.) sz. határozatával,
350.000 (háromszázötvenezer) Ft támogatásban
részesítette a Polgárőr Egyesület Badacsonyto-
majt (PEB-et). Az egyesület ezúton ad nyilvános
tájékoztatást arról, hogy a támogatási összeg
folyósítása, felhasználása és elszámolása a 2015.
04. 21-én kelt 5/87-15/2015. Önk., illetve a 96-
1/2015/PEB számú Támogatási szerződés alap-
ján történt.

Az önkormányzati támogatás jelentősen segí-
tette a PEB szolgálati gépkocsi üzemeltetési, fenn-
tartási költségeinek teljesítését, valamint a köny-
velői díj fizetését, ezáltal az egyesület általános
működését, terepjáró gépkocsival a szolgálat ellá-
tás mozgékonyságát, az időjárástól, nap- és
évszaktól független polgárőr jelenlétet a lakott és
külterületi ingatlanokon, hegyi utakon egyaránt.

Köszönet városunk biztonsága, a lakosság nyu-
galma érdekében adott támogatásért.

Tisztelettel: Mórocz István PEB elnök

PEB elnökségi ülés
A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB)

közgyűlést előkészítő nyilvános elnökségi ülését
január 22-én 18.00-kor tartja az Egry József
Művelődési Házban (B.tomaj, Római u. 69.).

Napirendi pontok: 1.) A PEB. 2016. február
13-i közgyűlére beszámolók, előterjesztések vég-
legesítése (általános, gazdasági, beszámoló, FEB
jelentés), előadó: Mórocz István elnök, Arany
György ügyvezető elnök, Rajzó József titkár, Bolf
Károlyné gazdasági felelős, Csizmazia Pál szol-
gálatfelelős, Csík Roland FEB elnök; 2.) Tagfel-
vétel (jelentkezés esetén), előadó: Arany György
ügyvezető elnök; 3.) A PEB 2015. évi közhasz-
nú jelentése, előadó: Arany György ügyvezető
elnök, Bolf Károlyné gazdasági felelős; 4.) A PEB
2016. évi munka- és rendezvényterve, előadó:
Rajzó József titkár; 5.) Az Alapszabály módosí-
tása, előadó: Mórocz István elnök; 6.) Egyéb,
aktuális kérdések, előadó: Mórocz István elnök,
Arany György ügyvezető elnök.

PEB közgyűlés
A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) a

2016. évi rendes közgyűlését február 13-án
(szombaton) 14.00 órakor tartja az Egry József
Művelődési Házban (B.tomaj, Római u. 69.).

Napirendi pontok: 1.) A PEB Elnökségének
beszámolója a 2015. évben végzett munkáról,
beszámoló a PEB 2015. évi gazdálkodásáról, a
2016.évi gazdálkodás tervezete, a PEB Felügyelő
Bizottságának jelentése; 2.) A beszámolók vitája; 3.)
Az Alapszabály módosítása; 4.) A Jelölő Bizottság
jelentése, tisztségviselők megválasztása; 5.) Egyéb
ügyek: aktuális információk, elismerések átadása.

Regisztráció: 13.30-tól. A közgyűlés nyilvános,
melyre tisztelettel hívunk és várunk minden
érdeklődőt! Határozatképtelenség esetén a köz-
gyűlést változatlan napirenddel és helyen, febru-
ár13-án 14.30 órára hívom össze, amikor a köz-
gyűlés a megjelentek számára való tekintet nél-
kül határozatképes.

Tisztelettel: Mórocz István elnök

Polgárőr hírek

Olvasói levél

Olvasói levél

*

Fotó: Kalmár

Farsangfarka Kolbásztöltő Verseny
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MEGHÍVÓ
Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Kulturális Intézménye

tisztelettel és szeretettel meghívja

Önt és kedves családját

17.00 órától

az Egry József Művelődési Házba

2016. február 19-én (pénteken)

(Badacsonytomaj, Római út 69.)

A Vinum

Vulcanum

Badacsonyi

Borlovagrendről
tart előadást

Jeck Tibor
a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend alapító tagja,

tiszteletbeli örökös nagymestere

Február 6-tól folytatódik a 365 nap BorBarangolás Badacsonyban! 
Egész évben nyitva tartunk!
2016-ban 23 badacsonyi borász mutatja be szombat esténként a pin-

cék rejtekében őrzött legzamatosabb boraikat, melyeket ínycsiklandó fala-
tokkal és kellemes dallamokkal tesznek még felejthetetlenebbé.

A borvacsorák időpontjai:
- február 6.: Istvándy Pincészet
- február 13.: Hotel Bonvino - Folly Borvacsora
- február 20.: Laposa Birtok
- február 27.: Halászkert Étterem és Hotel
- március 5.: Dobosi -Stier Borpince és Fröccsterasz
- március 12.: Szászi Birtok
- március 19.: Villa Tolnay Borház
- március 26.: Folly Arborétum és Borászat
- április 2.: Borbély Családi Pincészet
- április 9.: Németh Pince
- április 16.: Óbester 
- április 23.: Borbarátok
- április 30.: Szabó Családi Pince
- május 7.: Válibor
- május 14.: Szegedy Róza Ház Irodalmi és Bormúzeum
- május 21.: Málik Pince
- május 28.: Léránt Pince
- június 4.: Szent György Pince
- június 11.: Güns Pince
- június 18.: Csobánci Bormanufaktúra
- június 25.: Kisfaludy Ház – Kőróka Borvacsora
- július 2.: Thomay Pince
- július 9.: Sipos Borház

További titkokat a résztvevőkről, étkek-
ről, zenéről, nyitva tartásról, szállások-
ról a www.badacsony.com oldalon lehet
megkaparintani.

Borbarangolás 2016
Egy jóízű kaland a Vulkánok völgyében...A hagyomány szerint a település legnagyobb karácsonyfája köré gyűltek

össze a Tatay Iskola diákjai és vendégeik december 18‐án, hogy az ünnepi
műsorban gyönyörködjenek.

Karácsony, a Föld keresztények lakta területein minden ember ugyan-
arra gondol e szó hallatán – mondta köszöntőjében Krisztin N. Lászlóné
igazgató –, karácsony az örömhír, a békesség, a szeretet ünnepe. Ilyenkor
mindannyiunkat megérint a varázsa, ez a titkokkal övezett megható nap,
amely a család, a békesség az életbe vetett hit ünnepe is.

A karácsonyi műsorban fellépett az énekkar Vass Mária vezényletével, Sterk
Rajzó Luca zongorán, Szénási Dóra és Borda Cintia furulyán játszott, Nagy
Liliána valamint Nagy Milán pedig verset mondott. A Borica nevű csángó
néptáncot - Szabó Csaba koreográfiája alapján - Répási Balázs, Antal Vivi-
en, Varga Anna, Nagy Boróka, Rákos Róza Lujza, Nagy Ágnes, Samu Vajk,
Farkas Gergő, Ódor Ádám, Farkas Dániel és Illés Hector adta elő. Fellépett
még az Acro Dance tánccsoport, majd a teljes ötödik osztály mutatta be
(képünkön) a Rohály Eszter által betanított Hallelujah című számot.      Ky

A karácsony varázsa

Fotó: Kalmár


