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A település közös várakozásának ünnepét decem-
ber 21-én tartottuk a templomtéren és a Szent
Imre Római Katolikus Templomban.

Advent van, külső-belső készülődés és reményteli
várakozás – mondta köszöntőjében Fodor József, a
kulturális intézmény igazgatója - mert várakozni jó!
Készülődni, tervezgetni, álmodozni, titokzatoskodni.
Valakire, valamire várni. Várni a sötét nappalok rö-
vidülését, a fehérbe öltöző természet idilljét, az ott-
hon melegét, az ünnepi fényeket, a bensőséges be-
szélgetéseket. Karácsonyra, Jézus születésének ün-
nepére készülünk. Advent utolsó vasárnapján mind
a négy gyertya egyszerre tölti majd meg az ember-
ek szívét melegséggel és fénnyel – mondta befeje-
zésül Fodor József igazgató.

Földi István esperes, plébános a karácsonyi sze-
retethimnusszal emlékeztetett az adventre, Krisztin
N. László polgármester pedig a karácsony lényegé-
re hívta fel beszédében a megjelentek figyelmét.

Miközben a résztvevők örömére felcsendültek a
Tapolcai Rézangyalok Fúvószenekar karácsonyi da-
lai, a civil szervezetek standjainál zsíros kenyeret,
diós és mákos kalácsot, forró teát, bort, kakaót,
sült gesztenyét lehetett fogyasztani.

Az adventi várakozás Az ősi jóslat beteljesült!
címmel felelevenített betlehemes játékkal folytató-
dott, – nagy sikert aratva – a zsúfolásig megtelt
Szent Imre Római Katolikus Templomban.

A betlehemezés a legismertebb és legelterjed-
tebb karácsonyi népszokások közé tartozik. A Tóth
Mariann által összeállított és megrendezett elő-
adásban képviseltette magát a város apraja-nagyja,

akik nagy lelkesedéssel jelenítették meg Jézus szü-
letésének történetét.

Földi István esperes, plébános az előadás végén
méltatta a hagyomány folytatásának jelentőségét és
közösségformáló szerepét, majd arra kérte Tóth
Mariannt, hogy ”miután felszántotta az ugart, jövő-
re is vessen”.

Örömmel adom hírül, hogy ez évben december
20-án, ismét részesei lehetnek templomunkban, a
tomaji betlehemesnek.

Intézményünk nevében köszönetemet fejezem ki
Takács Tibornak és nejének a templom előtti téren
felállított csodaszép karácsonyfáért, Bolf Sándor-
nak a szállításért és a Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesületnek az égősorhoz adott támogatásáért.

Deákné

A betlehemes játék szereplői: Tóth Mariann és
Szőke Margit – elbeszélők, Margittai Elemér –
Próféta és Heródes, Illés Bálint – Gábriel arkan-
gyal, Mejlinger Anita – Mária, Kun Szabolcs –
József, Bereczné Török Ildikó, Kerepesi Diána,
Antal Vivien, Borda Veronika – Angyalok, Kun
Roland, Dajka Kevin, Fekete László, Lesz Ferenc
– pásztorok, Fodor József – Gáspár király, Sall
Csaba – Boldizsár király, Varga Róbert – Meny-
hért király, Szabó Fédra – Csillag.

Verset mondott Szántainé Ruzsa Mariann,
Vizkelety Dóra és Sall Csabáné. Az énekbetéteket
Krisztin N. Lászlóné, Bolla Józsefné, Bujtorné
Kapcsos Judit, Mékliné Kocsis Bernadett, Sall
Csabáné, Farkas Éva, Kovács Zsuzsa, Orbán Márta,
a NABE kórus tagjai és Hídvégi Zolika, Varga-Víg
Vanda, Varga-Víg Bence, Szabó Korinna, Molnár
Boróka, Molnár Barnabás, Lovász Fruzsina óvodá-
sok adták elő. A díszletet Baranyai Tímea tanárnő
és a Szín-Vonal iskola diákjai készítették.

Köszönetnyilvánítás 
Badacsonytomaj Város Önkormányzata nevében

ezúton szeretnék köszönetet mondani Tóth Ma-
riannak, a Himfy Irodalmi Kör vezetőjének a
Szent Imre rk. templomban előadott Az ősi jóslat
beteljesül című betlehemes játék rendezőjének,
és minden szereplőnek, hogy színvonalas előadá-
sukkal szebbé tették a hallgatóság számára az ün-
nepvárás napjait. Kívánok Mindannyiuk számára
áldott, békés, boldog új esztendőt! 

Krisztin N. László polgármester

A város Adventi ünnepsége
Az Önkormányzat az Egry József Művelődési ház-
ban tartotta január 10-én hagyományos újévköszön-
tő ünnepségét, amelyen a kulturális programok
támogatóinak munkáját oklevéllel, emléktárggyal
ismerték el.

Az ünnepség a Tatay Sándor Általános Iskola kó-
rusának műsorával kezdődött, majd Vízkelety Dóra
tolmácsolásában ismeretlen szerző, Újesztendőre
című verse következett.

Folytatás az 5. oldalon.

Újévköszöntő fogadás

A Badacsony újság jelenlegi számában befejező-
dik Kalmár László írása, a „Síremlékek, emlékmű-
vek, emléktáblák…” című helytörténeti sorozatunk.
Laci bácsi 22 éve szerkeszti lapunkban a helytörté-
neti rovatot, több száz írása jelent meg, amelyekért
csak erkölcsi elismerést kapott. Most úgy döntött
befejezi ezt a munkát, amit sajnálattal vettem tudo-
másul. Lapunk minden olvasója és a magam nevé-
ben is – jó egészséget kívánva – tisztelettel köszö-
nöm meg értékes, önzetlen munkáját!

Kalmár György szerkesztő

Köszönjük Laci bácsi!

A badacsonytomaji templom orgonája 72 éve szol-
gálja a helyi katolikus közösséget, az elavult hang-
szer felújítására egyelőre viszont nincs reális le-
hetőség. Megmentésére – neves előadók fellépésé-
vel szervezett jótékonysági koncertekkel – a
Kolping Család Egyesület évek óta igyekszik a hi-
ányzó anyagiakat előteremteni.

Hála Istennek, egy tavalyi pályázat révén viszont
gyökeresen megváltozott a helyzet, – tudtuk meg
Zentai István kántortól – hiszen az eddig összegyűj-
tött pénz önrészként elegendőnek bizonyult egy ki-
váló minőségű digitális hangszer megvásárlására. A
pályázat előírásainak megfelelően megszerveztük a
koncertet, teljesítettük az összes feltételt, így min-
denkit szeretettel várunk a február nyolcadikai,
szenteléssel egybekötött avatóünnepségen. Ráadá-
sul Rákász Gergely orgonaművész fellépésével vi-
lágszínvonalú koncertet hallgathatnak meg vendége-
ink – méltán híres – templomunkban.

– Mi lesz a sorsa a régi orgonának?
– Arról a szándékunkról, hogy itt valódi sípos or-

gona működjön nem tettünk le – mert egy templom
dísze és éke egy ilyen műalkotás –, de egyelőre a
jövő titka, hogy sikerülhet-e a közeljövőben össze-
gyűjteni a vásárláshoz szükséges több tízmilliós ösz-
szeget. A helyi és tóparti lelki közösség persze min-
denképpen megérdemelné, szükség is lenne rá, de
a most avatandó új hangszer kiváló minősége már
azonnal lehetővé teszi akár koncertek megtartását.
A lehetőséget kihasználva – tette hozzá befejezésül
Zentai István kántor – itt is szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik bárminemű felajánlá-
sukkal segítették az új orgona megvásárlását – a
Jóisten fizesse meg adományaikat! Ky

Új orgona

Fotó: Deák
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Január 24.:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

évi CLXXXIX. törvény 45.§-a és Badacsonytomaj 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet
11.§ (2) bekezdése alapján tisztelettel meghívom
Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2014. január 24. napján (péntek) 8.00
órakor  a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal
Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő utca
14.) tartandó soron következő ülésére.

Napirendi pontok: 1. Beszámoló az Észak-Balato-
ni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-ke-
zelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenysé-
géről; 2. Bíró és Társai Bt. 2557/2 hrsz-ú ingatlan
kártérítési ügye; 3. Tájékoztató Badacsonytomaj vá-
ros 2014. évben megtartandó rendezvényeiről, az el-
látandó feladatokról; a rendezvények részletes költ-
ségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról; 4. Bada-
csonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapo-
dás; 5. Céh Turisztikai Egyesület 2013. évi kiegészítő
támogatás iránti kérelme; 6. Menü Kft. 2014. évi
Üzleti terve; 7. Iskolás tanulók és óvodás gyerekek
szállítása; 8. A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz
igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014.
évi költségvetés; 9. Óvodai felvétel időpontjainak
meghatározása; 10. Badacsonytomaj VN. Kft. támo-
gatási kérelme; 11. Sportpálya hasznosítása; 12.
Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási
terve; 13. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti
terve; 14. Vagyonkezelési szerződés módosítása; 15.
Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhe-
lyezése; 16. Pályázatokról szóló tájékoztató; 17. Ba-
dacsonytomaj város önkormányzata 2014. évi költ-
ségvetéséről szóló rendelet előkészítése I. forduló;

18. Előterjesztés a közterület használat rendjéről és
annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról; 19.
DRV ZRt. közművagyonnal kapcsolatos tájékoztató;
20. Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat Bada-
csony Kisfaludy-ház; 21. Beszámoló a lejárt határ-
idejű önkormányzati döntések végrehajtásáról; 22.
Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről; 23. Tájékoztató a két ülés között
történt fontos eseményekről.

Zárt ülés: Bush Jánosné végrehajtási ügye.
Krisztin N. László 

polgármester

Február 13.:
Napirend-tervezet (a Képviselő-testület éves mun-

katerve alapján): 1. Saját bevételek, valamint az
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek megállapítása (Áht. 239.§ (3) bekez-
dés); 2. Badacsonytomaj Város Önkormányzata és
szervei 2014. évi költségvetéséről szóló önkormány-
zati rendelet megalkotása II. forduló; 3. Badacsony-
tomaj Város 2014. évi közbeszerzési terve (2011. évi
CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdés); 4. Közterület-hasz-
nálatra beérkező pályázatok tárgyalása; 5. 2014. évi
Badacsonyi Borhetek részvételi szabályzata; 6.
Tájékoztató a peres ügyek állásáról; 7. BVKI 2014.
évi továbbképzési tervének elfogadása; 8. Pályáza-
tokról tájékoztató; 9. Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzata Ciklusprogramjának időarányos értékelé-
se; 10. Beszámoló a polgármester átruházott hatás-
körben hozott döntéseiről; 11. Tájékoztató a két
ülés között történt fontos eseményekről; 12. Beszá-
moló a lejárt határidejű önkormányzati döntések
(határozatok, rendeletek) végrehajtásáról; 13. Egyéb
aktuális ügyek; 14. Beszámoló a kereskedelmi egy-
ségekkel folytatott tárgyalásról.

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
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 (Révfülöp, Villa Filip tér 3.):
dr. Borovszky Márta tel.: 87/464-529
Rendel: H: 12-18-ig; K-Sz: 8-16-ig; Cs: 8-13-ig.
Kezelésre időpontegyeztetéssel lehet jelentkezni.
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
Nyitva tartás 
április 30-ig: H-P 9.00-15.00
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Képviselő-testületi ülések

Badacsonytomaj Város közigazgatási területén na-
gyon sok helyen még most is hiányzik a szennyvíz-
csatorna és az ivóvíz hálózat és ez a településen
élő emberek számára sokszor nagyon sok bosszú-
ságot, problémát okoz. 

A fenti problémák megoldására, azok enyhítésé-
re – a pályázati források folyamatos keresése mel-
lett – Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
Képviselő–testülete 2013. december 5. napján meg-
tartott ülésén megalkotta a magánerős lakossági út-
építés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről,
önkormányzati támogatási rendszeréről és az érde-
keltségi hozzájárulásról szóló 40/2013. (XII. 06.) Ön-
kormányzati Rendeletét.

A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytomaj Vá-
ros területén tervezett út- és közműépítésekre (víz,
szennyvízcsatorna, közvilágítás, csapadékvíz elveze-

tő rendszer). A lakossági kezdeményezés alapján
megvalósuló út- és közműépítéshez, útfelújításhoz
az önkormányzati támogatás odaítélése pályázati
rendszerben történik. 2014-ben első alkalommal
2014. január 31. napjáig lehet pályázatot benyújtani.
Ezt követően pedig minden év október 31. napjáig
lehet pályázni.

A pályázat benyújtásának alapfeltétele, hogy a
tervezett közműfejlesztés becsült bekerülési költsé-
gének legalább 25%-át a pályázók vállalják, vala-
mint a fejlesztéssel érintett ingatlantulajdonosok
2/3-a vesz részt a fejlesztésben.

A fenti út- és közműépítés, valamint útfelújítás
támogatási rendszerét részletesen a www.bada-
csonytomaj.hu honlapon a rendeletek között, vala-
mint a Polgármesteri Hivatalban lehet megtekinte-
ni. Dr. Weller-Jakus Tamás

A magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és
közműfejlesztés szervezéséről

Értesítem Badacsonytomaj Város lakosságát, hogy
a 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet, a 63/2012.
(XII.11.) BM. rendelet, valamint a 2012. évi XC.
Törvény értelmében a kéményseprői sormunka
előzetes kiértesítés alapján történik.

A Veszprém „VKSZ” Veszprémi  Közüzemi Szol-
gáltató Zrt. Kéményseprési Üzem Ajkai Kirendelt-
ségétől érkezett értesítés szerint Badacsonytomajon
a soros munkavégzés 2014. évben január és no-
vember hónapokban történik.

A kéményseprést végző társaság alkalmazásában
álló dolgozók névre szóló arcképes igazolvánnyal
rendelkeznek. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Kéményseprés

Változás a fogászati alapellátásban
Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a

fogászati alapellátást dr. Borovszky Márta fog-
szakorvos, szájsebész végzi a badacsonytomaji
praxis végleges betöltéséig a Révfülöp, Villa
Filip tér 3. szám alatti orvosi rendelőben. To-
vábbi információ a rendelési időről a Közérdekű
adatok között.
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Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete (a továbbiakban BVÖKt) a 2013. de-
cember 5-i rendkívüli ülésén többek között a kö-
vetkezőkről határozott:

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Peda-
gógiai Szakszolgálat elmaradt finanszírozás iránti
kérelme

BVÖKt korábban hozott döntéseit továbbra is
fenntartja, ennek megfelelően a Pedagógiai szak-
szolgálat valamint a Belső ellenőri feladatok tekin-
tetében a Kistérség által kiállított számláinak kifi-
zetését nem engedélyezi, mert a követelésnek nincs
jogalapja. 

BVÖKt felkéri a Polgármestert, a döntésről a
Tapolca Környéki Társulás Elnökét, valamint a
Veszprém megyei Közgyűlés Elnökét értesítse. 

B1237 Ingatlanforgalmazó Kft. részletfizetési ké-
relme

BVÖKt Simonné Visi Erzsébet módosító indítvá-
nyát  elfogadja és a B1237 Kft. részére 6 havi rész-
letfizetést engedélyez a 2.014.500 Ft tőke + az első
részletfizetéskor fennálló kamatai tekintetében: 

1. A részletfizetés, az eljárás során keletkezett
költségekre (közjegyzői eljárási díj, ügyvédi költség-
térítés, stb.) nem terjed ki, azt egy összegben 15
napon belül köteles a kérelmező megfizetni. 

2. A fennálló tartozásból az 1. pontban foglaltak
teljesítését követően a kamatokat, majd ezután a
tőke törlesztését kell megkezdeni. 

3. Abban az esetben, ha kérelmező a részletfize-
tési kötelezettségének fent leírtak szerint nem tesz
eleget, úgy a fennálló összes tartozás egy összeg-
ben válik esedékessé és a részletfizetési engedély
hatályát veszíti.

BVÖKT felhatalmazza a Krisztin N. László pol-
gármestert, miután a B1237 Kft. az egyéb költsége-
ket megfizette a részletfizetésre vonatkozó Megál-
lapodást megkösse. Ky

Testületi határozatok

Változó szociális ellátások
Badacsonytomaj város Önkormányzatának képvi-

selő – testülete a 2013. december 5. napján megtar-
tott ülésén – a törvényi háttér változása miatt -
módosította a szociális igazgatásról és ellátásokról
szóló 25/2013. (V. 17.) önkormányzati rendeletét.
2014. január 1-jétől megszűnik az átmeneti segély, a
temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi tá-
mogatás, helyettük egységes segélyformaként kerül
bevezetésre az önkormányzati segély. Ez a módosí-
tás a szociális ellátórendszer átláthatóbbá tételét
és a nyújtható támogatási formák számának csök-
kentését szolgálja, hiszen olyan segélyformákat von
egy körbe, melyek célja ugyan eltérő, de alapja – a
rászoruló átmeneti nehéz anyagi helyzete – meg-
egyezik. Az önkormányzati segély fogalma azonos
az átmeneti segélyével, ez a szociális ellátás is a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenn-
tartási gonddal küzdő személyek részére nyújtható. 

A megszűnő segélyformához hasonlóan az önkor-
mányzati segély kamatmentes kölcsön formájában
is nyújtható. Az önkormányzati segély eseti jelleg-
gel, vagy meghatározott időszakra havi rendszeres-
séggel is adható. 

Nem változott az a szabály, mely szerint elsősor-
ban azokat a személyeket indokolt átmeneti segély-
ben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk lét-
fenntartásáról más módon nem tudnak gondoskod-
ni. Az új jogszabály azonban bővíti azon esetek kö-
rét, amelyek emellett megalapozzák az önkormány-
zati segély nyújtásának lehetőségét. A régi törvény
az alkalmanként jelentkező többletkiadásokat, külö-
nösen a betegséget és az elemi kárt említette, míg
az új szabályozás bővebb e tekintetben. A betegség
és az elemi kár mellett megemlíti a halálesetet (mi-
vel a temetési segély beolvad e körbe), a válság-
helyzetben lévő várandós anya gyermekének meg-
tartását, iskoláztatást, a gyermek fogadásának elő-
készítését, a nevelésbe vett gyermek családjával va-
ló kapcsolattartását, a gyermek családba való visz-
szakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadáso-

kat. Fentiek mellett önkormányzati segély a gyer-
mek hátrányos helyzete alapján is megállapítható.

A segély nyújtásának jövedelemhatárára vonatko-
zó szabályozást a képviselő-testület nem változtatta.
Így az önkormányzati segély megállapításánál az
egy főre számított havi családi jövedelemhatár az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-ánál (42.975 Ft), egyedül élő esetén pedig an-
nak 200%-ánál (57.300 Ft) nem lehet magasabb. 

Változatlanul hatályban marad az elhunyt személy
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás-
ként megállapított, önkormányzati segély nyújtásá-
ra vonatkozó azon szabály, mely szerint ennek ösz-
szege nem lehet kevesebb a helyben szokásos le-
golcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti
annak teljes összegét, ha a temetési költségek vise-
lése a kérelmező, vagy családja létfenntartását ve-
szélyezteti. Településünkön az elismert helyben szo-
kásos legolcsóbb temetés költsége 250.000 Ft.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást eddig is
meg lehetett állapítani hivatalból. Az új szabályozás
azonban mindhárom egyesített segélyformára ki-
terjeszti ezt a lehetőséget, így azok nem csupán ké-
relemre, hanem hivatalból is megállapíthatók lesz-
nek. Szintén újdonság, hogy az önkormányzati se-
gély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy
a hivatalbóli eljárás megindítását követő 15 napon
belül kell dönteni az általános 30 napos ügyintézési
határidő helyett. 

Felhívás az ebtartás szabályainak 
betartására

Az elmúlt időszakban, a Polgármesteri Hivatalban
több esetben érkezett bejelentés a település több
részéről, hogy a település közterületein felügyelet
nélkül ebek kóborolnak. A legtöbb esetben az ijedt-
ségen kívül a kóbor ebek bajt nem okoztak. Sajnos
előfordult azonban olyan eset is, amikor a szabadon
felügyelet nélkül a közterületen tartózkodó házi
kedvenc az éppen arra járó személyt, személyeket
futásra kényszerítette és ha az illető nem volt elég
gyors a kutya még testi sérülést is okozott. A jövő-

beni hasonló esetek elkerülése érdekében tisztelet-
tel kérek minden kedves ebtulajdonost a hatályos
ebtartási szabályok betartására. 

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és for-
galmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
17. § (1) bekezdése értelmében belterület közterüle-
tén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet -
ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet
csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására,
kezelésére és féken tartására képes. Közterületen
az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb
sem más állatot, sem embert harapásával ne veszé-
lyeztethessen. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdése alapján,
aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belte-
rületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy
kóborolni hagyja, természeti és védett természeti
területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és
a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elen-
gedi, vagy kóborolni hagyja,  az  szabálysértést kö-
vet el.      

A szabálysértés miatt a közterület-felügyelő is
szabhat ki helyszíni bírságot. A helyszíni bírság ösz-
szege 50.000 Ft-ig terjedhet. 

Azon esetben, ha a kóbor eb nem belterületen,
hanem a település zártkerti vagy külterületi lakott
részén  kóborol felügyelet nélkül, úgy Badacsonyto-
maj Város Önkormányzata Képviselő-testületének,
a társadalmi együttélés alapvető szabályairól szóló
21/2013. (IV. 12.) önkormányzati rendeletének 4.§ (1)
bekezdésének 1. és 4. pontja szerint, közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást kö-
vet el az  eb tulajdonosa.  Az a személy, aki  a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, a
21/2013. (IV. 12.) Önkormányzati Rendelet 1.§ (8) be-
kezdése szerint ötvenezer forintig terjedő helyszíni
bírsággal vagy százötvenezer forintig terjedő köz-
igazgatási bírsággal sújtható. 

Dr. Weller-Jakus Tamás 
jegyző

Fontos információk a jegyzőtől

Hatósági Ellenőrzési Terv
Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi Hatósági Ellenőrzési Terve:

I. Az ellenőrzési terv jogszabályi háttere:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 91.§ (1)

bekezdése – a továbbiakban: Ket. – alapján a hatóság ellenőrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább
az előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, va-
lamint a hatóság vezetője által meghatározott egyéb adatokat.

A hivatkozott jogszabályi felhatalmazás alapján Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala a feladat-
körébe tartozó hatósági ügyek vonatkozásában 2014. évre az alábbi éves ellenőrzési tervet fogadta el.

II. Hatósági ellenőrzési terv 2014. év:

Ellenőrzés tárgya Az adótartozások és adók módjára A szálláshely-szolgáltatási tevékenység
behajtandó köztartozások behajtása folytatásának részletes feltételeiről és
és végrehajtása a szálláshely üzemeltetési engedély ki-

adásának rendjéről szóló 239/2009. 
(X.20.) Kormányrendeletben foglaltak
hatályosulásának ellenőrzése

Ellenőrzés időszaka, 2014. II. negyedév – A megadott 2014. 01. 01-12. 31. – A megadott 
üteme időszak alatt folyamatosan időszak alatt folyamatosan

Ellenőrzendő Ket. és az általános ügyiratkezelési Az ellenőrzési ütemtervben meghatáro-
tevékenység szabályok betartása zottak teljesítése által a fogyasztói

érdekek védelme

Ellenőrzés eszközei Helyszíni ellenőrzés A hatósági ellenőrzés eszköze a Ket.
89.§ b) pontjában meghatározott 
helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzésben részt vesz, Költségvetési- és Adóosztály Műszaki Osztály és 
végrehajtásért felelős Felelős: osztályvezető Költségvetési- és Adósztály

Felelős: osztályvezetők

A 2014. évre vonatkozó ellenőrzési tervet és a 2014. évi hatósági ellenőrzésekről készített összefoglaló
jelentést Badacsonytomaj város hivatalos honlapján (www.badacsonytomaj.hu) közzéteszem.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző



Évek óta különös gonddal készülünk a karácsonyi
ünnepkörre. A karácsonyt megelőző időszakot ad-
ventnek hívjuk. A szó jelentése: várakozás, megér-
kezés, eljövetel, a Megváltó megszületésére utal.

A karácsony előtti várakozás, lelki készülődés na-
gyon fontos az emberek, a családok életében. Fel-
adataink, gondolataink, élményeink segítik, vagy gá-
tolják belső világunk szebbé tételét. Csak úgy tu-
dunk a karácsonyfa alatt igazán örülni és mások-
nak is örömet adni, ha megszabadultunk a napi
gondoktól, a lelkünket súlyosbító terhektől. Nehéz-
ség pedig naponta jelentkezhet – jelentkezik is –,
függetlenül attól, hogy milyen nap van: hétfő, vagy
vasárnap, esetleg karácsony, vagy húsvét. Ki kell
szakadni a hétköznapok taposómalmából. Már az is
elég, ha kiutat látunk, ha a megoldás módja, vagy
egy picike remény megcsillan előttünk. A művészet,
a zene segít ebben, képes a lelkünk megkönnyíté-
sére. Az öröm, a szeretet, a szépség, a jóság észre-
vétele, meglátása, átélése átformál bennünket, el-
feledjük pillanatnyi gondjainkat, bajainkat. 

Aki hallotta a NABE kórus műsorát (szerencsére
nagyon sokan voltak), biztosan nem gondolt arra,
hogy otthon még mennyi munka várja, mert a szíve
örömmel telt meg. Aki  ott volt a betlehemes misz-
térium játékon, biztosan nem a másnapi teendőket
számlálta, mert gondolatait lekötötte a szeme előtt
zajló történet, a szereplők játéka. Legfeljebb azon
bosszankodott, hogy nem hallott mindent tisztán, és
arra gondolt, hogy jobb lett volna előrébb ülni.  

Aki eljött az Erkel kórus koncertjére, csodaszép
előadást hallott. A karnagy szóbeli kiegészítésével
hozta közelebb hozzánk az egyes dalokat. Magya-
rázata segítette a megértést, fokozta az élményt. 

Ez a három szombat szebbé tette adventünket, az
előkészületeinket és az ünnepünket. Örömmel ké-
szültünk, hétről-hétre, várva az élményt. 

A templom épülete is ünnepi díszbe öltözik ilyen-
kor, a csodálatos akusztika élményét a karácsonyi
szimbólumok még fokozzák. 

Az elkészült kültéri betlehem látványa mindig
melegebbé tette szívemet, ha a városközpontban
jártam. Még sötétedés után is a  bensőséges hangu-
latot éreztem, egy meleg családi fészek képét lát-
tam. Sok család hozta el gyermekeit, megnézve a
templom oldalához simuló betlehemi istállót. Mind-
ez Kútfej Ernőné, Zita vezetésével a kolpingosok

munkáját dicséri.
A templomban is elkészült Illés Lászlóné, Erika

vezényletével a beltéri betlehem. Erika kreativitása,
fantáziája, szépérzéke, ügyes kezének eredménye a
születés utáni jelenet látványa. Látható, hogy egye-
nes út vezet a Gyermekhez, ha már látjuk, indul-
junk el rajta és így célhoz érünk. 

Ezúton is köszönjük a szereplőknek, az együtte-
seknek, a segítőknek a munkát, fáradságot. Köszö-
net az Erkel kórusnak, a NABE kórusának, a kar-
nagyoknak és Tóth Mariannak. 

Ez az advent is megmutatta, hogy a jó hagyomá-
nyokat folytatni kell, csak az összefogás vihet előre
bennünket, s az összefogás csodákat is eredmé-
nyez! Közösségünkben nagyon sok érték van, ami
csak feladatvégzés során kerülhet a felszínre, a vá-
rakozást széppé, gazdaggá lehet tenni, minden ad-
vent után megérkezik a karácsony.

Számomra ezt jelentette 2013 adventje. Kará-
csony eljött, megszépítve belső világunkat, közössé-
geink, családjaink életét. Szőke Margit
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A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és
a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület a XIII.
Tatai Vadlúd Sokadalom alkalmából hirdette meg a
„Gyurgyalag, az év madara” című országos rajzpá-
lyázatát és a rendezvényen kiállította a legszebb
pályázatokat, valamint a díjazott munkákat. 

A szakmai zsűri a beküldött alkotások közül a
felső tagozatos kategóriában Tóth Bettina, a SZÍN-
VONAL Alapfokú Művészeti Iskola Badacsonyto-
maji Feladatellátási Helyének tanulója által készí-
tett festményt értékelte a legjobbnak. Bettina első
helyezést kapott, oklevéllel és több értékes díjjal
(könyvek, játékok) jutalmazták. Ajándékcsomagot
ünnepélyes keretek között Baranyai Zoltánné adta
át a téli szünet előtti utolsó tanítási napon. Az át-
adás során gratulált a badacsonytomaji művészeti
iskolás tanulók első féléves munkájához, kimagasló
eredményeihez. Bemutatta a 2013 decemberében
megjelent „Képzeld el” c. irodalmi folyóirat 2013./3.
számát, melybe Vigánti Virág és Tóth Bettina il-
lusztrációi is beválogatásra kerültek. További sike-
reket és kreatív alkotó munkát kívánt a diákoknak
és felkészítő tanáruknak Baranyai Tímeának. 

Baranyai Zoltánné

Sikerek és elismerések
Az alkalomhoz illő műsorral várták december 20-
án az ünnepet a Tatay Általános Iskolában, ame-
lyen a diákok és pedagógusok, meghívott vendé-
gek, szülők mellett ezúttal az óvoda nagycsoporto-
sai már szereplőként is részt vettek.

A karácsony a legszebb ünnep a világon – mond-
ta köszöntőjében Krisztin N. Lászlóné igazgató – tu-
dom, hogy Ti is nagyon várjátok, apró ajándékok
készítésével készültök rá. Jézus születésének ünne-
pe egyúttal a családok és a szeretet ünnepe és a
mai világban ezek nagyon-nagyon fontos értékek.
Az igazgatónő ezt követően megosztotta gyermek-
korának személyes karácsonyi élményeit a közön-
séggel, a történeten keresztül ráirányítva a figyel-
met a szeretet, az egymásra figyelés jelentőségére.

Az ünnepi hangulathoz a tanulók keringővel,
énekkel, hangszeres- és mesejátékkal összeállított
műsorral, míg a Szülői Munkaközösség tagjai a ka-
rácsonyfa feldíszítésével járultak hozzá. Köszönet
illeti Takács Tibort a gyönyörű fáért, Bolf Sándort
pedig a kivágásban, szállításban nyújtott segítségé-
ért. Ky

A Pipitér Óvodában családias hangulatban rendez-
ték meg a karácsonyi ünnepséget december 17-én,
a kicsik szép műsorral kedveskedtek a fa alatt ta-
lált rengeteg ajándékért.

Az adventi időszakban az ember igyekszik békét
kötni mindennel és mindenkivel, lelkében nyugal-
mat teremteni – mondta köszöntőjében Nagy
Lászlóné óvodavezető. Nem minden gyermek olyan
szerencsés, hogy szüleivel ünnepelheti a karácsonyt,
mégis megfogalmazódik bennük a szeretet várása,
igénye - utalt Kati néni egy gyermekotthon lakójá-
nak versére – arra kérve a gyerekeket, hogy mu-
tassák meg, az ő szívük melegében mi lakozik.   Ky

Karácsony az iskolában Meghitt ünnepség

Fotó: Baranyai

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Advent a templomban

Köszönetnyilvánítás 
A Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület

ezúton is megköszöni Badacsonytomaj Város Ön-
kormányzatának támogatását, ugyanis 105.000 Ft
adományozásával segítették a karácsonyi rendez-
vények összeállítását, lebonyolítását.

Köszönjük szépen! Szőke Margit
a Kolping család nevében

A szeretet és öröm minden szemben tükröződött, a
nagycsoportosok betlehemes játéka rengeteg mun-
káról, odaadásról, szeretetről árulkodott

A Szombathelyi Erkel Kamarakórus visszatérő ven-
dég adventkor

Labdarúgó csapatunk a megyei III. osztályban, az
5. helyen telel a bajnokság szünetében, míg a tar-
talékbajnokságban szereplő együttesünk a 9. he-
lyen áll.

Az ősz folyamán sajnos végigkísérték a csapatot
a sérülések, eltiltások, munkahelyi elfoglaltságok,
ezért a legerősebb összeállításban csak egy alka-
lommal tudtunk pályára lépni. Munkahelyi elfoglalt-
ság miatt a szezon elején több játékosra ezután
sem számíthatunk, ezért megpróbálunk helyi, vagy
helyi kötődésű játékosokat igazolni a téli szünetben.

A tavaszi szezonra a felkészülést elkezdtük. Je-
lenleg egy szabadtéri és egy tornatermi foglalko-
zással készülünk, valamint beneveztünk a Labdarú-
gó Szövetség által kiírt nagypályás műfüves bajnok-
ságra, melynek mérkőzéseit Balatonfüreden rendezik.

Helyi, környékbeli vállalkozók és magánszemé-
lyek támogatásának köszönhetően sikerült új szere-
lést vásárolni csapatainknak, melyek az ünnepek
között megérkeztek és már át is adtuk használatra
a játékosoknak. Ezúton is szeretnénk minden támo-
gatónak megköszönni önzetlen segítségét. Ezen túl
mindenkinek köszönjük a novemberben megtartott
bankettünk színvonalas megtartásához nyújtott se-
gítségét, felajánlását, hogy jelenlétével emelte az
est sikerességét.

Kívánunk mindenkinek egészségben teljes, sike-
rekben gazdag, békés, boldog újesztendőt!

Lukács László, Badacsonytomaj SE

A Badacsonytomaj SE mérközései, ellenfelei a
balatonfüredi felkészülési tornán:
01.18. szombat 12:30 Szentantalfa SE
01.19. vasárnap 11:00 Zánka SE
01.25. szombat 12:30 Révfülöp N SE
02.02. vasárnap 13:00 Csopak FC
02.16. vasárnap 09:00 Tótvázsony
02.23. vasárnap 15:00 Herenc P. SE
03.01. szombat 09:00 Alsóörs SE
03.08. szombat 11:00 Fűzfő AK

A bajnokság félidejében



A karácsony üzenete, a csend, a béke és a szere-
tet még itt van a szívünkben – mondta Fodor
József, a kulturális intézmény igazgatója köszöntőjé-
ben – még halljuk a csengők csilingelő hangját és
még abban a nyugalmas szeretetben léptünk át az
új évbe, ami körülvett minket az elmúlt napokban.
Az ünnepek gyorsan elszálltak és lezártunk a 2013-
as évet, annak tapasztalataival együtt. Rengeteg
tervünk volt, tele voltunk ötletekkel, elhivatottság-
gal, melyeket többé-kevésbé megvalósítottunk.
Természetesen bizakodással tekintünk az idei esz-
tendő elé is – tette hozzá Fodor József igazgató –,
amely nagyon fontos és örömteli feladatok elé ál-
lítja településünk lakóit. Gondolok itt a választások-
ra, a turisztikai szezonra, településünk jubileumi
rendezvényeire, amely a várossá válásunk 10. év-
fordulóját és az 50. Badacsonyi Szüreti Fesztivál le-
bonyolítását is jelenti. 

Általában mi is a célja az Újév köszöntésének,
egy Újévköszöntő ünnepségnek? – tette fel a kér-
dést Krisztin N. László polgármester ünnepi beszé-
dében – az újévköszöntés célját legjobban az óesz-
tendő utolsó pillanataiban, az éjfél előtti keserédes
utolsó másodpercekben érthetjük meg. Ilyenkor el-
szorul a torkunk, keserűen szomorúak vagyunk,
hisz kérlelhetetlenül elmúlik valami, ami akármilyen
is volt, már az életünk részévé vált, s így egy kicsit
fáj elbúcsúzni tőle. Pár másodperc alatt lefut ben-
nünk az egész évünk, hevesebben ver a szívünk, s a
lelkünket pillanatról-pillanatra fokozódó, a remény-
teli, gondoktól még mentes jövővel kapcsolatos
édes érzések töltik el.

Az újév várás örömében, izgalmában azokkal osz-
tozunk szívesen, akiket szeretünk, s akik bennünket
is szeretnek, akikkel jól érezzük magunkat, akik se-
gítettek, segítenek bennünket, akikről megtapasz-
taltuk, vagy feltételezzük, hogy számukra fontos a
mi újévünk is. Mi Szilveszter éjszakáján nem lehe-
tünk így, ennyien együtt, ezért a hagyományok sze-
rint pár nappal az évkezdet után hívjuk össze
mindazokat, akikkel kapcsolatban így érzünk, hogy
köszönthessük Ôket, hogy köszönthessük egymást.

Lassítsuk hát le képzeletben, utólag egy kicsit a
2013-as esztendőt, tekintsünk vissza, vajon mire fo-
gunk mi, badacsonytomajiak évek múlva visszaemlé-
kezni? 

Leginkább abban reménykedtünk, hogy Bada-
csonytomaj élete 2013-ban normalizálódhat, hogy a
szándékos konfliktusteremtés miatt egymástól el-
forduló szomszédok, barátok újra beszélni akarnak,
s fognak egymással, hogy újra béke költözik az ott-
honainkba! Sajnos ez a fordulat nem következett
be – tette hozzá Krisztin N. László polgármester –,
s ennek nyomai erősen meglátszanak a település
közéletében, közösségi életében, fejlődésében.
Gazdaságilag pedig sikeres évet zártunk! De olyan
ez, mint egy családban, amikor hiába vannak meg
az anyagiak, ha nincs egyetértés… akkor nincs har-
monikus élet.

A gazdálkodás sikerességét több tényező eredmé-
nyezte. Az elmúlt évben a normatívák változása
előnyösen érintett bennünket, emellett megfontol-
tan is gazdálkodtunk. A legnagyobb hatást kétségte-
lenül a kormányzati konszolidáció jelentette, ame-
lyet ezúton is szeretnénk a döntéshozóknak megkö-
szönni. Jelenleg önkormányzatunknak nincs hitele,
sőt tartalékot is tudtunk képezni. Költségvetésünk
bevételi és kiadási főösszege 671.717.000 Ft volt.

Különböző pályázatokon mintegy 45 millió forintot
nyertünk. Ez a korábbi években megszokott forrá-
sok töredéke, igaz a Norvég Alaphoz benyújtott 314
millió forintos pályázatunkról még nem született
döntés. Az önkormányzatunk vagyona az elmúlt 11
évben folyamatosan és egyenletesen növekedett. A
sikeres gazdálkodás ellenére mindössze 17 millió
forintot fordítottunk fejlesztésekre, igaz a közeljö-
vővel kapcsolatos tervek, anyagok, programok a
Norvég Alapos pályázatban koncentrálódnak.

Az elfogadott Településfejlesztési koncepció is-
mét megmutatta, hogy a település előrejutásában a
turizmusnak meghatározó szerepe van. E területen
sokat várunk az új szálloda megnyitásától is. A
szakma javaslataira reagálva a közeljövőben a
Badacsony Park melletti illemhelyet megújítjuk, a
játszótereken fejlesztéseket hajtottunk végre, illet-
ve Badacsonyban új játszótér kialakítására kerül
sor, az egész badacsonyi alsó rész megújítására öt-
letpályázat került kiírásra a koncepcióban történő
megvalósítás érdekében. A strandok látogatottsága
a fejlesztések ellenére nem nőtt jelentősen, mind-
össze 2000 belépéssel volt több, mint tavaly, a par-
kolóink igénybevétele összességében csökkent. A
turisztikai egyesületet közel 11 millió forinttal tá-
mogatja az önkormányzat. 2013-ban az egyesület a
helyi borászatokkal összefogva sikeresen bonyolí-
totta le a nagy hagyományokkal rendelkező Bada-
csonyi Borheteket. Köszönöm a turizmus minden
szereplőjének – beleértve a borászatokat, a szállás-
helykiadókat, a kereskedelmi- és vendéglátóhelye-
ket, a szolgáltatókat – a 2013-ban végzett munkáju-
kat!

A 2013-ban lévő örömök, gondok áttekintése
után nézzünk egy kicsit a jövőbe előre – folytatta
Krisztin N. László polgármester. Legfontosabb tör-
vényből is adódó feladatunk 2014-ben is a település
biztonságos üzemeltetése, a költségvetési egyensúly
folyamatos megteremtése (tartalék képzése), a tár-
sadalomban végbemenő változásokhoz való gyors és
sikeres alkalmazkodás. Az előző évinél lényegesen
jobb pályázati tevékenységgel próbáljuk a fejleszté-
sek alapjait megteremteni. Én arra bíztatom a kép-
viselő-testületet, hogy tervezzen, alapozzon meg mi-
nél több olyan dolgot a 2014-2020-as fejlesztési cik-
lusra, ami az emberek érdekét szolgálja. Különben
értékes időt vesztegetünk el! Reméljük, hogy a
Halászkert helyén elkészült, de már hónapok óta
üresen álló szálloda is hamarosan megkaphatja a
szükséges engedélyeket és esztétikumával, adófo-
rintjaival, illetve munkahelyeivel végre hozzájárul-
hat közös dolgainkhoz. 

Két nagy kiemelt rendezvényünk is lesz az idén,
amelyek időpontjait már most kérem, hogy minden
kedves vendégünk szíveskedjen beírni a naptárába.
2014. május 23-24-én tartjuk a Városnap keretében
Badacsonytomaj település várossá válásának 10. év-
fordulóját, szeptember 12-13-14-én pedig az 50. al-
kalommal szervezzük meg a Badacsonyi Szüretet.
Ezúton is kérünk minden jelenlévőt, amennyiben a
korábbi Badacsonyi Szüretekről dokumentációjuk,
fotójuk, vagy egyéb ereklyéjük van, azt szíveskedje-
nek jelezni. Ötleteket, javaslatokat is szívesen foga-
dunk a rendezvény még sikeresebb szervezése ér-
dekében. 

A legfontosabb feladatunk azonban a közösség-
formálás! A választások éve ugyan nem szokott a
legkedvezőbb lenni ebből a szempontból, sőt egye-
nesen az emberi kapcsolatok romlását eredménye-
zi, de a hitet ebben föladni soha nem szabad! 

Végezetül a képviselő-testület nevében szeretnék
köszönetet mondani még egyszer mindazoknak,
akik jó szándékkal a településen belül, vagy azok
kívül segítették a munkánkat. Arra bíztatok min-
denkit – mondta befejezésül Krisztin N. László pol-
gármester –, hogy folyjon bele településünk életé-
be, ötleteivel, javaslataival, személyes példamutatá-
sával segítsék a közösségi élet és a település fejlő-
dését.

Az ünnepi beszéd után Ôri Jenő (zongora) és
Román Iván (hegedű) a Tapolcai Járdányi Pál
Zeneiskola előadóművész zenetanárainak műsorát
hallhatta a közönség. Elsőként Brahms: Ötödik ma-
gyar tánc című darabja, majd Vittorio Monti:
Csárdása csendült fel. Az Ezüst Kükapu táncegyüt-

tes Székelyföldi táncot adott elő, műsorukat köve-
tően Fodor József pedig egy új kezdeményezésről
tájékoztatta a jelenlévőket. Elmondta, hogy munká-

juk során nagyszerű érzés volt, hogy mindig volt ki-
re számítani és az egy-egy nemes cél érdekében
tett önzetlen felajánlást ismét megköszönte a tá-
mogatóknak. Kihangsúlyozta, hogy a helyi vállalko-
zók és intézmények, cégek segítsége nélkül szinte
lehetetlen lenne mind a közösségi bázis létrehozá-
sa, mind a különböző rendezvények lebonyolítása.
Az önkormányzat és a kulturális intézmény ezért
létrehozta a Badacsonytomaj Kultúrájáért emlékp-
lakett elismeréseket, melyeket Krisztin N. László
polgármester és Fodor József igazgató nyújtotta át
a megjelenteknek.

Gratulálok mindazoknak, akik elismerést kaptak
a város részéről – mondta pohárköszöntőjében
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő, a megyei
közgyűlés elnöke -, mert fontos, hogy egy közösség
kiválassza azokat, akik többet tesznek érte. Az el-
múlt évek megmutatták, hogy nagyon sokunknak,
nagyon jól kell tenni a dolgát ahhoz, hogy közös
sorsunk jobbra forduljon. Az elvégzett munka alap-
ján bizakodóan tekinthetünk a 2014-es esztendőre,
amely mind az ország, mind a térség és az itt élők
számára jobb lesz a korábbiaknál. Lasztovicza Jenő
végül arra bíztatta az önkormányzati vezetőket,
hogy a lehető legjobban használják ki az új európai
pénzügyi ciklus nyújtotta lehetőségeket.

A pohárköszöntőt követően a meghívott vendé-
gek pezsgővel koccintottak az újesztendőre, a foga-
dás beszélgetéssel zárult. Ky-Deákné

A „Badacsonytomaj Kultúrájáért” díjazottai: 
Arany emlékplakett: Ajka Kristály Üvegipari

Kft.; Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet; H.L.
Konvergál Zrt.; Himfy Irodalmi Kör; Kalmár
György; midiTOURIST; Mózakva Kft.; Pannon Egye-
tem Agrártudományi Centrum Szőlészeti és Borá-
szati Kutatóintézet, Badacsony; Szín-Vonal Alapfokú
Művészeti Iskola; Varga Pincészet Kft.; Vastag
Kerámia; Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság;
Veszprém Megyei Napló; Wellerné Sölét Tünde;
Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület.

Ezüst emlékplakett: Badacsony Vitorlás Kft.; Ba-
dacsonyi Céh Turisztikai Egyesület; Badacsonytomaj
VN. Kft.; Borbarátok Vendéglő és Hotel Neptun;
Borbély Családi Pincészet; Hotel Bonvino Wine &
Spa; Nyugdíjas Egyesület; Pipitér Közös Fenntartá-
sú Napközi Otthonos Óvoda; prof. dr. Pusztay
János; Reneszánsz Badacsonyi Pálinkaház; Sörpati-
ka; Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület; Tatay
Sándor Általános Iskola; Vízkelety Dóra; Weller
Borház.

Bronz emlékplakett: Aranykagyló Vendéglő; Ba-
dacsony Pékség; Balatoni Hajózási Zrt.; Baumann
Szabolcs Szikvíz Szaküzlet; Csanádi Pincészet Sző-
lészeti és Borászati Bt.; Első Magyar Borház-
Szeremley Birtok Kft.; Groupama Garancia Biztosí-
tó; HANIBE Kft.-Bocika Bolt; Húsbolt Badacsony-
tomaj; Imre Pincészet; Istvándy Pincészet; Katica
Vendéglő; Laposa Birtok Kft.; Léránt Pince; Málik
Pince; MENÜ BT.; Muskátli Családi Kisvendéglő és
Cukrászda; Sipos Borház; Szent György Pince;
TotalClean2001 Kft.; Váli Borászat; Villa Sandahl
Kft.; Virág Ajándék Üzlet.
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Újévköszöntő fogadásxFolytatás az 1. oldalról
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Kr. u. 50-ben Pál Ko-
rintusba ment. Ez a nagy
görög város kereskedel-
mi kikötőjéről volt hí-
res, és sokféle szellemi
irányzatnak adott ott-
hont. Az apostol 18 hó-
napig hirdette itt az
evangéliumot, egy virág-
zó keresztény közösség
alapjait teremtve meg
ezzel. Utána mások foly-
tatták az evangélium hir-
detését. Az újonnan meg-

tért keresztények viszont hajlottak arra, hogy in-
kább a Krisztus üzenetét hordozó emberekhez ra-
gaszkodjanak, mint magához Krisztushoz. Így pár-
toskodás ütötte fel a fejét közöttük: „én Pállal tar-
tok” – mondták egyesek, mások pedig, szintén a
számukra kedves apostolra utalva „én Apollóval tar-
tok”, „én Péterrel”. A közösséget zavaró megosz-
tottság láttán Pál határozottan megállapítja, hogy
az Egyházat – melyet egy épülethez, pl. templom-
hoz hasonlít – sokan építik ugyan, de csak egyetlen
alapon nyugszik: élő alapköve Jézus Krisztus. Ebben
a hónapban, a keresztények egységéért végzett ima-
hét alkalmával az Egyházak és egyházi közösségek
együtt idézik fel, hogy egyedüli alapjuk Krisztus, és
hogy csak akkor juthatnak el a teljes és látható egy-
ségre maguk között, ha Hozzá csatlakoznak, és
megélik az egyetlen evangéliumot. Krisztusra építe-
ni életünket azt jelenti, hogy egy vagyunk Vele, úgy
gondolkodunk, ahogyan Ô, azt akarjuk, amit Ô, úgy
élünk, ahogyan Ô élt. De hogyan építsünk Rá, ho-
gyan verjünk Benne gyökeret? Hogyan legyünk egy
Vele? Úgy, hogy valóra váltjuk az evangéliumot.
Jézus az Ige, Isten megtestesült Igéje; Ô az Ige, aki

magára vette az emberi természetet. Mi is akkor le-
szünk igazi keresztények, ha olyan emberek le-
szünk, akiknek egész életét Isten Igéje alakítja. Ha
éljük igéit, sőt, ha igéi életre kelnek bennünk, oly-
annyira, hogy „élő igékké” alakítanak át minket, ak-
kor egy vagyunk Vele, szorosan Hozzá tartozunk.
Akkor nem az „énünk” él többé, vagy a „mi”, ha-
nem az Ige él mindannyiunkban. Ezzel hozzájáru-
lunk ahhoz, hogy valóra váljon a keresztények kö-
zötti egység. Ahogy a testnek lélegeznie kell ahhoz,
hogy éljen, ugyanúgy a léleknek is, hogy éljen, Isten
Igéjét kell élnie. Az első gyümölcsök egyike az, hogy
Jézus megszületik bennünk és közöttünk. Ez gondol-
kodásmódunk megváltozásához vezet: a körülmé-
nyekkel, egyénekkel vagy a társadalommal kapcso-
latban Krisztus lelkületét oltja szívünkbe, legyünk
akár európaiak, ázsiaiak, ausztrálok, amerikaiak
vagy afrikaiak. A megélt ige megszabadít minket az
emberi korlátozó tényezőktől, örömet, békét és egy-
szerűséget ad, az élet teljességét, fényt. Azért van
így, mert az ige által Krisztushoz csatlakozunk, az
Ige pedig lassan-lassan átalakít minket, hogy másik
Ô legyünk. Van viszont egy ige, amely magában fog-
lalja az összes többit: a szeretet, az Isten és a fele-
barát iránti szeretet. Jézus szerint ebben áll „az
egész törvény és a próféták.” Minden ige Isten
Igéje, még ha más és más módon és emberi szavak-
kal van is kifejezve. És mivel Isten a Szeretet, ezért
minden Ige szeretet. Hogyan éljünk tehát ebben a
hónapban? Hogy kerüljünk szoros közelségbe
Krisztussal, aki „az Egyház egyetlen alapja”? Úgy,
hogy szeretünk, ahogyan Ô tanított minket.
„Szeress, és tégy, amit akarsz” – mondta szent
Ágoston, szinte összefoglalva ezzel az evangéliumi
élet törvényét. Mert ha szeretünk, nem tévedünk, és
egészében teljesítjük Isten akaratát. 

CL István atya

Varga Sándor emléktáblája
Helye: Badacsonytomaj, Szent Imre templom
Anyaga: márvány
Felirata: VARGA SÁNDOR / 1880-1953. / EMLÉ-
KÉRE A HÁLÁS HÍVEK / PLÉBÁNOSUNK
VOLT / 1926-1946. / TEMPLOMUNKAT FELÉPÍ-
TETTE / 1931-1932.

Ismertebb emlékhelyeink
Az Alsó temető; A Felső temető; A Hősök kertje;
A Szent Donát-kápolna; Szent Imre-templom;
Szegedy Róza-ház; Kisfaludy-ház; Egry József Em-
lékmúzeum; A Keresztury-ház és az Egry József
Művelődési Ház; Club Hotel Badacsony.

Kislexikon
BADACSONYI BAZALTBÁNYA RT.
1903-ban alakult badacsonytomaji központtal.
Telephelye és irodái a mostani Club Hotel
Badacsony helyén működtek. A hegyet romboló kő-
bányászatot 1965-ben számolták fel településünkön.
BOGYAY TAMÁS /1909-1994/ apai ágon leszárma-
zottja a híres badacsonyi szőlészeti szakembernek,
Bogyay Lajosnak, anyai ágon pedig a történész
Pauler Gyulának. Diplomáját 1932-ben szerezte.
1945-ben a Kultuszminisztérium munkatársaként a
Szépművészeti Múzeum műkincsszállítmányának kí-
sérőjeként Németországba került, ahol a Szabad
Európa Rádió munkatára lett. Számos történelmi
és művészettörténeti témájú könyvet írt. Nyolcvan-
öt éves korában halt meg Münchenben. Hamvait a
Szent Donát-kápolnában helyezték el.
CSÁNGÓI PINCE. A Gulácsi-hegy Tomaj felőli al-
jában elterülő kb. 80 holdnyi szőlőt csángó magya-
rokkal telepíttette az Esterházy hercegi uradalom,
a huszadik század első éveiben. Ezért kapta a
Csángó nevet nem csak a szőlő, de az egész dűlő
és a pince is.
EGRY JÓZSEF /1883-1951/ Kossuth-díjas festőmű-
vész. Rövid időszakoktól eltekintve 1918-tól haláláig
Badacsonyban élt és alkotott.
GRIFFMADÁR: Ókori mesebeli lény, egyesíti a sas
és az oroszlán alakját. Gyakori címerkép az antik
művészet kedvelt motívuma.
HERTELENDY FERENC /1859-1919/ zalai alispán

és badacsonyi szőlőbirtokos. Sokat tett Badacsony
idegenforgalmának fejlesztéséért.
KISFALUDY SÁNDOR /1772-1844/ a 19. század
elejének nagy hatású költője. Szegedy Rózához fű-
ződő szerelméből született meg Badacsony költé-
szete.
KISFALUDY-HÁZ: Kisfaludy Sándor házasságkö-
tése után, 1800-ban vásárolta badacsonyi szőlőjét,
amelyhez egyszerű, bazaltkőből rakott, nádtetős pa-
rasztpince tartozott. Ebből alakították ki az 1936-
ban megnyitott vendéglőt.
KISFALUDY-FORRÁS: a Szegedy Róza-ház mö-
gött bugyogó forrás a badacsonyi romantika egyik
nevezetessége.
KLASTROM-KÚT: a Kisfaludy-forrás mellett a
Badacsony másik ismert forrása, amely a hegy
észak-keleti oldalán tör a felszínre. Szomszédságá-
ban állt a középkori pálos kolostor.
LÉKAI LÁSZLÓ /1910-1974/ Badacsonytomaj plé-
bánosaként fontos szerepe volt a bazalttemplom és
a kápolnák tatarozásában, korszerűsítésében. Sok
egyéb mellett nevéhez fűződik a Szent Imre temp-
lom toronyóráinak a megvilágítása is. Lékai László
egyházfőként is vissza-vissza tért itteni híveihez.
NAGY IMRE /1896-1958/ az 1956-os forradalom
miniszterelnöke többször is vendégeskedett Zabó
János badacsonyi szőlősgazdánál, akivel egy hévízi
fürdőkúrán barátkoztak össze.
PAULER TIVADAR /1816-1886/ egyetemi tanár
jogfilozófus, a MTA tagja. Vallás- és közoktatási
miniszter 1871-72-ben, igazságügyi miniszter 1872-
75 között. Ô szerezte a badacsonyi Pauler-birtokot,
amely a Paulerek nemzedékeinek lett kedvelt pihe-
nőhelye.
PAULER GYULA /1841-1903/ egyetemi tanár, törté-
netíró, a MTA tagja, az Országos Levéltár igazgató-
ja. Ma is forrásul szolgáló műveiben főként az Ár-
pád-kori és 17. századi históriánkkal foglalkozott.
Pauler Tivadar fia volt.
PAULER ÁKOS /1876-1933/ filozófus, egyetemi ta-
nár. Pauler Gyula fiaként a Pauler pedagógus di-
nasztia utolsó sarja. Életének szinte valamennyi
nyarát Badacsonyban töltötte. A Szent Donát-ká-
polnában alussza örök álmát.

Vége a sorozatnak.

Katolikus üzenet:„Krisztus, az Egyház egyetlen alapja” (1Kor 3,11)

Kalmár László: Síremlékek, emlékművek, emléktáblák... 8. rész

Könyvtár
Tisztelt Badacsonytomaj Lakossága!

Szeretettel köszönjük az Önök által összegyűjtött
cipős doboz ajándékokat! A dobozokat Pápa Város
Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményé-
nek gyermekjóléti szolgálata osztotta ki még kará-
csony előtt a látókörébe került rászoruló pápai
gyermekeknek. Adományukkal sok rászoruló gyer-
meket segítenek ahhoz, hogy igazi karácsonyuk,
ajándékuk legyen!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag, boldog új esztendőt kívánunk minden ked-
ves támogatónak!

Kovács Zoltánné Boncz Tímea
vezető családgondozó önkéntes koordinátor

Tisztelt csatorna-szolgáltatást igénybe vevő
Lakosok!

Amennyiben az Ön felhasználási helyén a szenny-
víz közcsatornába történő beemelése házi szenny-
vízbeemelő szivattyú alkalmazásával került megol-
dásra, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájé-
koztatást.

A 458/2013. (XII. 2.) Korm. rendelettel módosí-
tott, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 58/2013. (II.
27.) Korm. rendelet alapján a szennyvízelvezető
törzshálózathoz csatlakoztatott házi szennyvízáte-
melők üzemeltetését a jövőben a viziközmű szolgál-
tatónak kell végeznie, melynek feltétele, hogy a felek
átadás-átvételi eljárást folytassanak le február 28-ig.

Fent hivatkozott jogszabály alapján, amennyiben
a rendeletben biztosított kedvezményekkel élni kí-
ván, Önnek be kell jelentenie társaságunk felé a
szennyvízbeemelőjére (házi kisátemelőjére) vonat-
kozó átadási igényét írásban, vagy telefonon, hogy
annak átvétele legkésőbb 2014. február 28-ig meg-
történhessen.

Kérjük, hogy a fentiekben leírt helyszíni átadás-
átvételi eljárás időpontjára Önnek is megfelelő idő-
pontot szíveskedjen egyeztetni a 06-40-240-240-es
számon, a 7-es menüpontot választva.

Kérjük szíves együttműködését a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelő műszaki állapot kialakításá-
ban, hogy szolgáltatásunkat a jövőben is zavartmen-
tesen, megelégedésre vehesse igénybe.

Tisztelettel:     Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

DRV felhívás

Kedves Badacsonytomajiak!
A település polgári védelmi vezetőjeként egy ké-

réssel fordulok Önökhöz. Hamarosan hidegebbre
fordulhat az idő, az egyedül élő, idős, beteg ember-
társaink segítségre szorulhatnak. Embertársi köte-
lességünk, polgári védelmi feladatunk, hogy a téli
időszakban a szokásosnál is jobban figyeljünk egy-
másra. Kérem ezért Önöket, ha segítségre szoruló
emberről tudnak, minél előbb jelezzék felénk az
alábbi telefonszámokon vagy személyesen, hogy
azonnal segíthessünk!

Munkaidőben: 
Polgármesteri Hivatal: 
06-87-571270
Hétvégén, munkaidőn kívül: 
Polgári védelmi referens: 
Tóth Lászlóné 06-30-5794882
Kérem, hogy síkosság vagy hó esetén a házuk

előtt lévő járdaszakasz megtisztításával segítsék a
balesetmentes közlekedést! Bár a településünkön
kiépített polgári védelmi rendszer működik annak
mozgósítására csak legvégső esetben szeretnénk
sort keríteni. Addig is alkalmanként szükség lehet
az Önök önként vállalt, személyes segítségére (ápo-
lás, favágás, hólapátolás, ételosztás, melegedő fel-
ügyelete, beteglátogatás, stb.) is. Aki szívesen vállal
ilyen jellegű társadalmi munkát, kérem jelezze a
polgarmester@badacsonytomaj.hu e-mail címen,
vagy a 06-70-3370865-ös telefonszámon munkaidő-
ben, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban!

Köszönettel: Krisztin N. László 
polgármester

Figyeljünk egymásra!



Hét csapat részvételével rendeztük meg a Bada-
csonyi Teremlabdarúgó Torna névre keresztelt te-
remfoci-bajnokságot az iskola tornatermében de-
cember 14-én.

A körmérkőzéses formában lebonyolított tornán a
papírformának megfelelő győzelmek után az Ábra-
hámhegy és a Drink Team csapott össze. A harcos
ábrahámhegyi csapat kellemetlen stílusban, ámde
annál hatékonyabban küzdött a dobogóért a Drink
Team ellen, amely végig partiban volt és csak a
rossz helyzetkihasználása miatt nem ért el gólt. Az
Ábrahámhegy győzelmének a Zsákos Bilbao örülhe-
tett, akik az utolsó meccsen aratott győzelmükkel
bebiztosították első helyüket. A remek egyéni telje-
sítmények kupája volt az idei. A Zsákos Bilbao csa-
patában szereplő Barcza Bence 11 góllal érdemelte
ki a gólkirályi címet. Akkor lőtt gólt, amikor a leg-
jobban kellett, ott volt, amikor védekezni kellett,
amikor váratlan megoldásra volt szükség, ő meghúz-
ta. Kiváló-an játszott. A Drink Team-ben szereplő
Mékli Miksa lett a torna legjobb játékosa.

Minden csapatnak köszönjük a részvételt!
A torna végeredménye: első helyen a Zsákos

Bilbao, a másodikon a Drink Team, míg a harmadi-
kon Ábrahámhegy végzett.

Ezúton is köszönjük a helyi és a környékbeli vál-
lalkozók felajánlásait, a játékvezetők közreműködé-
sét, mellyel hozzájárultak a torna sikeres lebonyolí-
tásához. A torna különdíjasai a Hotel Bonvino fel-
ajánlásából értékes jutalomban részesültek.

Berecz Nikolett
ifjúsági- és sportreferens

72014. januárwww.badacsonytomaj.hu

A demokrácia alapelve, hogy mindenki elmondat-
ja véleményét, észrevételét. A cikkben ezt tette
Rajzó Ildikó. Úgy gondolom nem sértette az etikai
kódexet, mert sokak által tudott tényeket közölt.
Megjegyzés: az etikai kódex 2013. november 15-től
lépett életbe. A novemberi számban ez még nem
valósulhatott meg, mivel az írások leadási határide-
je minden hónap 5. A szerintem szó más értel-
mezése és magyarázata elgondolkoztat. Ezek után
merjünk-e úgy fogalmazni, hogy szerintem... A ma-
gyar nyelv gazdag olyan szavakban, amelyek más
értelmet kapnak egy írásjel egy ékezet stb. megvál-
toztatásával. Ami miatt tollat ragadtam, szeretném
megvédeni a képviselő asszonyt. Mi indított erre?

A „pódiumon tekergő mezítelenkedő nőt" megfo-
galmazása miatt. Vehetném én is sértésnek, mivel
részese voltam az elképzelésnek, tervezésnek, meg-
valósításnak. Minket inkább a büszkeség töltött el,

mert a rendezvény fővédnöke Udvardi Erzsébet
Kossuth díjas festőművész volt. Az első perctől
kezdve figyelemmel kísérte és javaslataival segítet-
te, hogy színvonalassá váljon a megnyitó. Nemcsak
„szerintem” de sok értő ember véleménye: az elő-
adás művészi és ízléses volt. – Itt jegyzem meg, a 3
perces előadás kemény 2 hónapi munka ered-
ménye. Vannak, akik nem értették, nem értékelték,
nem is akarták érteni, ennek ellenére művészet
jött létre – „A valóságos világot határok övezik, a
képzelet világa határtalan.” (Jean-Jacques Rous-
seau). Befejezésül – minden magyarázat helyett –,
hogy mi mindenre képes a magyar nyelv: Lehet ő,
s ég bezárva; Lehet ő, s égbe zárva; Lehet ős ég
bezárva; Lehet ős égbe zárva; Lehetős ég bezárva;
Lehetős égbe zárva; Lehetőségbe zárva; Lehetőség
bezárva. Vastag Gábor

(Az érintett nem kívánt válaszolni – a szerk.)

Szerintem Szer-intem írásokhoz
Olvasói levelek*

Fotó: Berecz

A Veszprémi Pannon Egyetem zsúfolásig megtelt
aulájában a jelenlévő vendégeket, a tudomány ma-
gas rangú képviselőit a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke, Pálinkás József köszöntötte, Köszön-
tőjével 2013. november 4-én kezdetét vette az MTA
által tíz éve minden év novemberében megrende-
zett Magyar Tudomány Ünnepe országos program-
sorozata. Beszédében kiemelte, hogy az idei
Magyar Tudomány Ünnepe: a velünk élő és értünk
tevékenykedő tudományról szól.  

„A tudomány különleges emberi tevékenység: a
megismerés évezredes, hiteles és kipróbált módsze-
re, és az ebből megszülető, érvényesnek elfogadott
tudás összessége” – méltatta a tudomány jelentősé-
gét. Köszöntőt mondott még dr. Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes, egy új, több évtizedre szó-
ló tudománypolitikai koncepció megalkotásának
időszerűségéről beszélt, a politika és tudomány
kapcsolatát és közös feladatait tekintette át. Mint
fogalmazott: a tudomány és a politika számára
egyaránt a közjó szolgálata a „vezérlőcsillag”.   

A nyitóünnepségen tudományos elismeréseket is
átadtak. Kiemelkedő tudományos életműve elisme-
réseként az MTA hét doktora vehette át a Magyar
Tudományos Akadémia Elnöksége által adományo-
zott Eötvös József-koszorút. Közülük elsőként dr.
Bertényi Iván, az ELTE Bölcsészettudományi Kar
professzor emeritusa, a középkori magyar történe-
lem és a történeti segédtudományok terén végzett
nemzetközileg is elismert eredményes kutatómun-
kájáért, a Szent Koronáról írt monográfiájáért, a
címertan rangját erősítő fél évszázados kiemelkedő
oktatómunkájáért kapta a díjat. Mellette az ELTE
professzorai közül még Csikor Ferenc, a Termé-
szettudományi Kar professzor emeritusa, továbbá

Somlai Péter, a Társadalomtudományi Kar profesz-
szor emeritusa.

Dr. Bertényi Iván, mint osztályidegen, kitelepített,
Badacsonytomajon volt általános iskolás, majd on-
nan járt be Tapolcára a gimnáziumba. Édesapja a
Badacsonytomaji Állami Általános Iskolában taní-
tott, hogy a családjának a megélhetést biztosítsa. 

A Bertényi család a XIX. század második felétől
kötődik a településhez, amikor a Badacsony-hegy
déli lábánál szőlőt vásároltak, majd egy szép barokk
homlokzatú villát építtettek, amelyet 1945 után álla-
mosított a diktatúra, s ma Volán üdülőként ismert.

Bertényi professzor úr 1990. után számos alka-
lommal kapott az önkormányzattól felkérést. Ô volt,
aki szakértelmével hatékonyan segítette a máig vál-
tozatlan, szép, kifejező Badacsonytomaj címer meg-
alkotásának folyamatát. 

Bertényi professzor úr, a „Badacsonytomajért”
kitüntetésnek is birtokosa. 1998. augusztus 20-án
vette át az elismerést igazoló oklevél mellett a
Badacsonytomaj címerét megörökítő arany emlék-
plakettet. 

Több alkalommal tartott komoly érdeklődést ki-
váltó előadást különböző helyi civil szervezetek ké-
résére. A Millecentenárium alkalmából az önkor-
mányzat felkérésére mondott nagy sikerű ünnepi
beszédet. Ezek után beszélt arról egy alkalommal:
végre a település polgárának érezhette magát. Ha
magánemberként kerestük, biztos, hogy meghallga-
tást találtunk nála és segítséget is kaptunk mai vi-
lágunk sajátos, bonyolult történelmi kérdéseiben.

Kívánunk Professzor úrnak további jó egészsé-
get, eredményes kutató munkát, megbecsülést, to-
vábbi sikereket. 

Egy tisztelője: Káloczi Kálmán

Dr. Bertényi Iván professzor úr kitüntetése

Pályázat védőnői állásra
Badacsonytomaj Város Önkormányzata a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
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 munkaidő. A munka-
végzés helye: Veszprém megye, 8258 Badacsonyto-
maj, Fő utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: A 49/2004. (V. 21.) ESzCsM
rendeletben meghatározott védőnői feladatok és a
26/1997. (IX. 03.) NM rendelet szerinti iskola-védő-
női feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, védőnői szakképesí-
tés; Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazá-
sok). A munkakör betölthetőségének időpontja: A
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje:

2014. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-

mációt dr. Weller-Jakus Tamás jegyző nyújt, a +36
87 571 270-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a
pályázatnak a Badacsonytomaj Város Önkormányza-
ta címére történő megküldésével (8258 Badacsony-
tomaj, Fő utca 14.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: 1/162-1/2013., vala-
mint a munkakör megnevezését: védőnő; Személye-
sen: Tóthé Sáfár Zsuzsanna polgármesteri referens,
Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.
I. emelet, Titkárság.

A pályázat elbírálásának határideje: április 15. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.badacsonytomaj.hu; www.mave.hu

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

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

Labdarúgó teremtorna

Negyvenen vettünk részt a Badacsony-hegyre de-
cember 28-án szervezett túrán, a késő őszt idéző
időjárás, a jókedv mind a kilenc kilométeren úti-
társa maradt a Szedlák Bálint vezette csapatnak.

Az önkormányzat kezdeményezésére októberben
egy 14km-es tanúhegy-túrával kezdődött a sorozat,
amely jó fogadtatásra talált a kikapcsolódásra és
társaságra vágyók körében. A környéket jól isme-
rőknek is mindig ad új élményeket egy ilyen kirán-
dulás.

A következő túránkat a Csobáncra tervezzük feb-
ruár 2-án, a Gyulakeszi templomtól 10 órakor indu-
lunk. A táv kb. 6 km, 500m-es szintkülönbséggel.
Túravezető: Szedlák Bálint (bővebb információ: 06-
70-342-23-76). A hatékony utazásszervezés miatt je-
lentkezzenek azok, akiknek gondot okoz Gyulakeszi-
ig eljutni. Ky-Berecz

Évbúcsúztató túra

Fotó: Kalmár
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Balatoni téli esték
A NABE és a Kolping Család
Egyesület mindenkit szeretettel
vár január 28-án, kedden, 18 óra-
kor a Szent Imre Házba, ahol
Szőke Barna tart előadást a Ba-
dacsonyi Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézet múltja, jelene, jövő-
je címmel.       Farkas Éva elnök

Asztalitenisz
Értesítjük a településünkön élő-
ket, hogy az asztalitenisz sportot
kedvelő lelkes amatőrök számára
2014. január 19-én (vasárnap)
15.00 órától a Tatay Sándor Álta-
lános Iskola tornatermében talál-
kozási- és játéklehetőséget biztosí-
tunk! 
Ütőt, labdát mindenki hozzon!

Bővebb információ: 
Heinrich István (06-20-457-40-52)

Badacsonytomaji rendezvények, események
Jan. 24. 18 óra: Magyar Kultúra Napja
a Tatay-iskolában
Jan. 28. 09-11 óra: Vegyesáru vásár a
művelődési házban
Febr. 4. 17 óra: Szentmise elhunyt
Udvardi Erzsébetért, a Szent Imre
Római Katolikus templomban
Febr. 6. 14 óra: Nyugdíjas Egyesület
Közgyűlése
Febr. 7. 18 óra: PEB elnökségi ülés

A foltvarró klub minden második hét
szerdán 14-16 óráig tartja foglalkozá-
sait a Városi Könyvtárban. A Nyugdí-
jas Egyesület minden héten csütörtö-
kön 14-17 óráig tartja összejöveteleit a
Városházán. A városi könyvtárban
egész évben zajlik a törölt könyvekből
rendezett könyvvásár, valamint a
helytörténeti fénykép- és dokumen-
tumgyűjtés, archiválás.

Horgászközgyűlés
Meghívó a Badacsonyi Sporthor-

gász Egyesület Rendkívüli Tisztújító
Közgyűlésére, Helyszín: Polgármeste-
ri Hivatal Rózsakő terme, Badacsony-
tomaj, Fő utca 14. Időpont: 2014. feb-
ruár 2. 9 óra.

Amennyiben a létszám miatt sza-
vazóképtelen lenne a Rendkívüli
Tisztújító Közgyűlés, úgy azt 2014.
február 2-án változatlan tartalom-
mal, ugyanott 9.15 órai kezdettel lét-
számra való tekintet nélkül megtart-
juk.

Napirendi pontok: elnöki megnyi-
tó, ügyvezető elnök beszámolója, gaz-
dasági vezető beszámolója, Fegyelmi
bizottság elnökének beszámolója, az
új alapszabály ismertetése. Szünet
után az új vezetőség megválasztása.

Kérem, amennyiben a napirendi
pontok közé fel kíván vetetni, azt ja-
nuár 20-ig felém jelezni szívesked-
jék: feketef52@gmail.com.

Tekintettel a téma fontosságára,
megjelenésére feltétlenül számítok.

Fekete Ferenc ügyvezető elnök

A Badacsonyörsi Érdekvédelmi
Egyesület a 2013-as esztendőt sikere-
sen zárta, közösen elbúcsúztattuk az
óévet egy kellemes vacsora és zenés
est kíséretében.

Településrészünk ünnepi hangulatát
a Takács Tibor és családja által fel-
ajánlott gyönyörű fenyő emelte. Ez-
úton is köszönjük nekik a csodálatos
fát. Köszönet a fenyő felállításáért a
Badacsonytomaji Tűzoltóságnak és
Bolf Sándornak, a feldíszítéséért pe-
dig a VN Kft. vezetésének és dolgo-
zóinak, valamint Gyécsek Norbertnek.

Boldog, eredményes új esztendőt
kívánunk minden kedves tagunknak
és támogatónknak, az Egyesület mun-
káját segítő vállalkozóknak, partnere-
inknek és a település minden lakójá-
nak!

Köszönjük az egész éves áldozatos
munkát, reméljük a jövőben is számít-
hatunk mindenkire!

Az Egyesület vezetése nevében:
Simonné Visi Erzsébet

Karácsony Lajosné

Badacsony régió turisztikai rendezvényei
BADACSONY

Borbarangolás-Egy jóízű kaland... február-június minden szombaton
Szürkebarát Túra május 17-18.
Kéknyelű Virágzás Ünnepe június 7-8.
Pünkösdi Eljegyzés június 8.
Badacsonyi Borhetek július 18-augusztus 3.
Rózsakő Fesztivál augusztus 15-20.
Badacsonyi Fényvarázs – Tűzijáték augusztus 19.
Róza -napi Szüretnyitó szeptember 4.
Badacsonyi Szüret (50. jubileumi) szeptember 12-14.
Rizling Vakáció október 11-12.

BADACSONYTÖRDEMIC

Kocsonya Szépségverseny február 15.
Tanúhegyek Teljesítménytúra május 17-18.
Szürkemarhás Falunapi Sokadalom augusztus 16-17.
Márton Napi Libavacsora november 15.
Forraltbor Főzőverseny december 6.

SZIGLIGET
Újévi Csobbanás január 1.
Tavaszváró március 15-16.
Várkapunyitó április 19-21.
Várfesztivál  június 7-8.
Szigligeti Nyári Napok július 27-augusztus 3.
Hagyományőrző napok Szigliget Várában augusztus 16-17.
Szüreti Vigadalom szeptember 27.
Várfutás október 11.
Süllőfesztivál október 23-26.

ÁBRAHÁMHEGY

Hagyományőrző falusi disznóölés február 1.
Halászléfőző és horgász verseny május 3.
Falunap és gyermeknap június 8.
Bornapok augusztus 6-10.
Tűzijáték augusztus 19.
Murcifesztivál október 4.

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

Borbarangolás Badacsonyban
Egy jóízű kaland a Vulkános Völgyében! 2014-ben folytatódik a 365 nap
BorBarangolás Badacsonyban! 

Kedves BORBARÁT! A badacsonyi borászok szombatonként ismét bemu-
tatják a pincék rejtekében őrzött legzamatosabb boraikat, melyeket ínycsik-
landó falatokkal és kellemes dallamokkal tesznek még felejthetetlenebbé.
További titkokat az étkekről, zenéről, nyitva tartásról, szállásról, és a részt-
vevő pincészetekről a www.badacsony.com oldalon lehet megkaparintani. 

BORVACSORÁK IDŐPONTJAI:
HOTEL BONVINO - Bakó Ambrus, Villa Sandahl Borvacsora: február 15.
ISTVÁNDY PINCÉSZET: február 22.
SKIZOBOR: március 1.
DOBOSI STIER BORPINCE: március 8.
VÁLIBOR: március 15.
LAPOSA BIRTOK: március 28.
VILLA TOLNAY BORHÁZ: március 29.
BORBARÁTOK BORHÁZ: április 5.
BORBÉLY CSALÁDI PINCÉSZET: április 12.
NÉMETH PINCE: április 19.
SABAR BORHÁZ: április 26.
SIPOS BORHÁZ: május 3.
SZABÓ CSALÁDI PINCE: május 10.
SZEGEDY RÓZA-HÁZ IRODALMI és BORMÚZEUM: május 17.
MÁLIK PINCE: május 24.
LÉRÁNT PINCE: május 31.
SZENT GYÖRGY PINCE: június 7.
GÜNS PINCE: június 14.
CSOBÁNCI BORMANUFAKTÚRA: június 21.

Óév búcsúztató
és újév köszöntő

MEGHÍVÓ

A badacsonytomaji Római Katolikus Plébánia meghívja
Önt és kedves családját az uniós pályázati támogatással elnyert

digitális orgona felszentelésére és az azt követő koncertre.

Időpont: 2014. február 8. szombat, Bazalttemplom
17 órakor orgona felszentelése szentmise keretében
18 órakor Rákász Gergely orgonaművész koncertje

A koncertre a belépés díjtalan.
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