
Új digitális orgonát vásárolhatott Uniós pályá-
zati támogatással a badacsonytomaji plébánia,
melynek templomi szolgálata február 8-án kez-
dődött a Szent Imre Római Katolikus templom-
ban. A hangszert Földi István esperes plébá-
nos szentelte fel szentmise keretében - a szer-
tartáson részt vett Cséri Gergő nemesgulácsi
plébános atya is -, majd Rákász Gergely orgo-
naművész adott koncertet.

A zsúfolásig megtelt híres bazalttemplomban
Harsányi Andrea, az est műsorvezetője köszöntöt-
te a megjelenteket, az est létrejöttének történeté-
ről elmondta, hogy a templom orgonája 1942-ben
készült, de teljesen sohasem nem fejezték be. Az
eltelt 72 év alatt a hangszer elavult, az 5 évvel ezelőt-
ti felújításakor pedig jelezték a szakemberek, hogy
a pneumatikus technika és az orgona állapota miatt
további javítás már nem lehetséges. Egy új, kon-
certképes orgona azonban 30-40 millió forintos
beruházást igényelt volna. Ekkor a Kolping Család
Egyesület badacsonytomaji szervezete felkarolta az
ügyet és neves művészek közreműködésével több
jótékonysági koncertet is szervezett!

Felléptek a templomban: Konthur Mária, Faragó
Laura, Kubik Anna, Pitti Katalin és Sebestyén
Márta művésznők, Eperjes Károly, Mécs Károly,
Blaskó Péter, Oberfrank Pál és Papp János művé-
szek, valamint a Szent Efrém Férfikar. A Draskóczy
Zoltán gitárművész által vezetett nyári gitártáboro-
sok, fergeteges filmzene koncertjük bevételét szin-

tén az orgona javára ajánlották fel. A nagy sikerű
jótékonysági koncertek 2,5 millió forintos bevételt
eredményeztek a leendő új orgona javára.

2013 májusában viszont felmerült egy uniós
pályázati lehetőség, amely 6 milliós keretösszeg-
ben nyújtott támogatást egy új digitális orgona
beszerzésére. A pályázat lebonyolításának Zentai
István kántor látott neki és Földi István esperes
plébános segítségével, együttes erővel készítették
el a szükséges dokumentációt, rendelték meg az
orgonát, folytatták a kötelező marketingtevékeny-
séget, szervezték a február 8-i koncertet.

Andrea azt is hozzátette, hogy az est nem jöhe-
tett volna létre a badacsonytomaji Kolping Család
Egyesület lelkesedése, kitartó munkája és hite nél-
kül. Hisz mindannyian hittek abban, hogy a kitű-
zött célt csak akkor érhetik el, ha tesznek is érte.
Magukért, a templomért, a városért.

Rákász Gergely orgonaművész köszöntötte az

egybegyűlteket, majd a zsúfolásig megtelt bazalt-
templom új orgonáján előadásában megszólaltak
J. S. Bach: d moll toccata és fuga, F. Schubert Ave
Maria, Pachelbel, Verdi: Nabucco, Wagner, Vidor:
Toccata, melyek nagy része a művész saját átira-
ta! A számok között Rákász Gergely zenetörténe-
ti ismereteinket frissítette, melyből kiderült, hogy
F. Schubert soha nem írt Ave Mariat, az ő szer-
zeménye a Tó Hölgye címet viselte.

Folytatás a 5. oldalon...

Templomunk, végre nagyságához és különlegességéhez méltó hangszert kapott, mely magas színvonalon
szolgálja a jövőben a kedves híveket, valamint a kultúrát, zenét kedvelőket!

A Római Katolikus Plébánia nevében itt is sze-
retnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
adományukkal, kétkezi munkájukkal, vagy bár-
milyen felajánlásukkal hozzájárultak e felemelő
ünnep létrejöttéhez, a Jó Isten fizesse meg mind-
annyiuknak!

Szeretnénk külön köszönetet mondani a Kultu-
rális Intézmény vezetőjének, Fodor Józsefnek és
munkatársának, Nagy Lászlónak a jótékonysági
esteken, valamint a koncerten végzett színvonalas
hangosításért, Harsányi Andreának pedig a műso-
rok vezetésért. Hálás köszönet!
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Orgonaszentelés és koncert
A Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
múltja, jelene és jövője volt a témája annak az elő-
adásnak, amelyet Szőke Barna, az intézet munka-
társa tartott a Szent Imre Közösségi Házban janu-
ár 28-án, eleget téve a NaBE és a Kolping Család
Egyesület meghívásának.

Az 1950. október 3-án alapított intézet 1972-1982-ig
működött Kutató Állomásként, 1982-ben a
Badacsonyi Állami Gazdasághoz csatolták, ebben az
időszakban jelentősen leromlott az állapota mind
infrastruktúrájában, mind személyi állományában.
1993-ban újjászervezték a Dél-Dunántúli Szőlészeti
és Borászati Kutatóintézeten belül dr. Diófási Lajos
irányításával, ekkor kezdte meg munkáját dr. Májer
János. Jelentős változás történt 2002-ben, hiszen új-
ra önállóan működhetett FVM Badacsonyi Szőlé-
szeti és Borászati Kutatóintézete Badacsony néven,
18 hektárnyi, jórészt újratelepített területen, kor-
szerű feldolgozói, borászati, laboratóriumi felszere-
léssel. 2008-ban az elapadó állami támogatás hiá-
nyában a megszűnés határára került. Dr. Májer
János igazgató kitartó munkájának köszönhetően si-
került a Pannon Egyetembe integrálódniuk – ami a
túlélést jelentette 2013. december 31-ig. Az újabb
átszervezés következtében ismét önállóvá vált inté-
zet hivatalos neve 2014. január 1-től Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és
Borászati Kutatóintézet Badacsonyi Kutató Állomás
(NAIK SzBKI Badacsonyi Kutatóállomás).

Folytatás a 4. oldalon... 

Önállóan dolgozhatnak

Nőnapi köszöntő!

Fotó: Deák

Fotó: Deák

x

x

Badacsonytomaj Város 
Önkormányzata nevében, 

a Nemzetközi Nőnap alkalmából 
tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
településünk hölgyeit, asszonyait!

Krisztin N. László polgármester

Fotó: Kalmár



Az idei esztendőben is rendelkezhetünk adónk egy
részéről
A Magyar Katolikus Egyház technikai 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 Mûvészetoktatási Közhasznú Ala-
pítvány Adószáma: 18938223-2-19
Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesületet 
Adószáma: 18938058-1-19 
Nők a Balatonért Egyesület
Adószáma: 18918548-1-19
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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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Felelős szerkesztő: Kalmár György

Felelős kiadó: Krisztin N. László

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

E-mail cím: v5studio@t-online.hu

A szerkesztőség címe: Badacsonytomaj, Fő u. 14.

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

A megjelent írások és levelek a szerzők álláspontját tük-

rözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség vé-

leményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában

közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. A

beküldött írásokat minden esetben továbbítjuk az abban

érintetteknek. A Badacsony újságban megjelent írások,

fotók bárminemű felhasználásához a kiadó és a szer-

kesztő írásos hozzájárulása szükséges.

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca

Tördelőszerkesztő: Péczer Márk

Az újság a település honlapján is olvasható!

Helyi közéleti lap

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

Képviselői fogadóóra
Képviselői fogadóórára hívjuk Badacsonytomaj

lakosságát március 7-én (péntek) 
19.00 órára az Egry József Művelődési Házba.

Dr. Magó Ágnes, Simonné Visi Erzsébet, 
Rajzó Ildikó, Folly Péter

Tisztelt
Ingatlantulajdonosok!

Az iskolában folyó munka megtekintését valameny-
nyi osztályban lehetővé tesszük az érdeklődő szülők
számára.

Látogatható órák: 
alsó tagozatban: 1-2. óra, valamint készségtárgyak
március 4-5. (kedd- szerda)
felső tagozatban: 1-4. óra
március 18-19. (kedd –szerda)

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015.
tanévre történő általános iskolai beíratásra az aláb-
bi időpontokban kerül sor:

április 28. (hétfő) 8.00-18.00 óra között 
április 29. (kedd) 8.00-18.00 óra között 
április 30. (szerda) 8.00-18.00 óra között 

Helyszín: Tatay Sándor Általános Iskola
8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.

Tankötelezettség: 2008. augusztus 31-ig született
gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a
választott iskola első évfolyamára beíratni.

Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon ta-
lálható villamos hálózat folyamatos és biztonságos
működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM
rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezeté-
re vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendel-
kezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villa-
mos vezetékek biztonsági övezetét sértő növénye-
ket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vág-
ni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a
kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sér-
tő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos
ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az
életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a
hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-
Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. - a jogszabá-
lyok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi fel-
hatalmazás alapján - az általa megbízott szakem-
berekkel 2014 február hónapban elvégezteti!
Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves
együttműködésüket!

E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Nyílt napok és 
beiratkozás a Tatayban

Tájékoztatásul közöljük az előre ütemezett karban-
tartási munkákat (tolózár cserék). Vízszállító autót
nem biztosítunk.

• március 3. hétfő 8-14 óráig karbantartás miatt
nyomáscsökkenés és vízhiány lesz Badacsonytomaj
településen. Munkavégzés helye: Béke utca. Érin-
tett utcák: Nyárfa utca, József Attila utca.

• március 4. kedd 8-14 óráig karbantartás miatt
nyomáscsökkenés és vízhiány lesz Badacsonytomaj
településen. Munkavégzés helye: Vasút utca. Érin-
tett utcák: Vasút utca, Balaton utca. 

• március 5. szerda 8-12 óráig karbantartás miatt
nyomáscsökkenés és vízhiány lesz Badacsonytomaj
településen. Munkavégzés helye: Gyurkovics köz.
Érintett utca: Gyurkovics köz. 

• március 6. csütörtök 8-14 óráig karbantartás mi-
att nyomáscsökkenés és vízhiány lesz Badacsonyto-
maj településen. Munkavégzés helye: Napsugár köz.
Érintett utcák: Napsugár köz, Rózsa köz.

•március 12. szerda 8-14 óráig karbantartás mi-
att nyomáscsökkenés és vízhiány lesz Badacsony te-
lepülésen. Munkavégzés helye: Csabagyöngye utca.
Érintett utcák: Muskotály utca, Rizling köz, Móricz
Zs. utca.

• március 13. csütörtök 8-14 óráig karbantartás
miatt nyomáscsökkenés és vízhiány lesz
Badacsony településen. 1. Munkavégzés helye:
Kápolna utca, 2. Munkavégzés helye: Római út
148. Érintett utcák:  Római út, Kápolna utca,
Kossuth utca, Pöltemberg utca. Vízszállító autót
biztosítunk (Keszthelyi vízszállító).

A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott
ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához a
hálózati szerelvények karbantartása is hozzájá-
rul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlensége-
kért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton
is tisztelettel köszönünk.  

Dunántúli Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Vízhiány várható!

Óvodai beiratkozás 
Pipitér Közös Fenntartású Napközi-otthonos
Óvoda – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. –
óvodai felvételének időpontjai:

2014. április 22. 08.00–11.00
2014. április 23. 08.00–11.00
2014. április 24. 12.00–15.00
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Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban BVÖKt) a 2014. január 23-
i ülésén többek között a következőkről határozott:

Döntés a badacsonyi Kisfaludy Ház elővásárlási
jogáról (4/2014. (I.22.))

BVÖKt a dr. Kovács Ildikó ügyvéd által megküldött
vételi ajánlatot (függő hatállyal megkötött adásvételi
szerződést) teljes terjedelmében megismerte. A meg-
küldött dokumentum alapján Badacsonytomaj Város
Önkormányzata kijelenti, hogy a Kisfaludy Házra, - mely
természetben a badacsonytomaji 035/26. hrsz-on, Bada-
csonytomaj, Kisfaludy u. 28. szám alatt található, - vonat-
kozó vételi ajánlattal kapcsolatban élni kíván törvényes
elővásárlási jogával. A szerződésben foglaltakat teljes
körűen magáévá teszi. Az ingatlant az ajánlatban közölt
feltételekkel, 135 millió Ft vételáron meg kívánja vásá-
rolni. (A Képviselő-testület 5/2014. (I. 22.) határozatában
döntött arról, hogy értékesíti a Bahart részvényeit és
a Kisfaludy Ház megvásárlásának forrásaként a 2014.
évi költségvetésében a BAHART részvénycsomagot jelö-
li meg – szerk.)

Rajzó Ildikó képviselő a Nagyboldogasszony szobor-
ral kapcsolatban a testület januári soros ülésére a
következő előterjesztést tette: „Egy tér szobor nélkül
olyan, mint egy ház lakó nélkül. Személytelen. Bada-
csony főterének nem csupán szobra nincs, neve sincs.
Az ott található ingatlanok helyrajzi szám, valamint Park
utca néven azonosíthatóak be, annak ellenére, hogy a
köztudatban is, a valóságban is „tér”-ről beszélünk,
magunk között „Dísztérnek” nevezzük.

A 2010-2014 ciklusban kevés kézzelfoghatót tudunk
felmutatni, ami a fejlődést, az eredményeket illeti. Ez
betudható megörökölt adósságunknak, amit a korábbi
városvezetéstől örököltünk, de a lehetséges fejleszté-
sek sem illeszkedtek abba a koncepcióba, amit az új
többség képviselt, annak pedig nem látjuk értelmét, hogy
csak azért költsünk el közpénzt, mert van. Elindult egy
új irány Badacsonytomaj városban és a városvezetés
mentalitásában. Ezzel remény költözött egyre több
badacsonyi, tomaji, örsi ember szívébe. Testesítsük meg
ezt a reményt, adjunk Badacsony főtere látogatóinak
lehetőséget megállni, elmélázni egy percre, mielőtt
továbbsétálnának a Balaton partjához, vagy éppen egy
pohár bor elfogyasztásának helyszínéhez. Legyen ez a
szobor fehér színű márványból megformázott Istenasz-
szony. A magyar Nagyboldogasszony. Legyen a tér őróla
elnevezve „Boldogasszony tere”. A szobor leleplezésé-
re értelemszerűen 2014. augusztus 15-én kerüljön sor.
Raffay Dávid szobrászt javaslom az alkotással megbíz-
ni”.

A Képviselő-testület 2014. január 23-i ülésén lefoly-
tatott vita után a következő határozatokat hozta e
témában: - a Magyarok Nagyboldogasszony szobrának
köztéri elhelyezésével kapcsolatosan nem támogatja
Folly Péter képviselő módosító indítványát, miszerint
az előreláthatóan 2014. február végén megjelenő Nem-
zeti Kulturális Alapból lehetőség szerint az önrész
csökkentésére pályázati forrásokat vegyen az önkor-
mányzat igénybe, a fennmaradó időben egyeztetést kez-
deményezve Földi atyával, meghatározva a szobor
helyét is. Nem támogatja továbbá, hogy amennyiben a
pályázat nem lesz eredményes, ismét napirendre tűzze
ezt a témát.

- BVÖKt elhatározza a Magyarok Nagyboldogasszony
szobrának köztéri elhelyezést és 2014. augusztus 15. nap-
ján történő felavatását azzal, hogy a szobor köztéri elhe-
lyezéséhez kapcsolódóan a Nemzeti Kulturális Alapból
lehetőség szerint pályázati forrásokat vesz igénybe. Az
ülést követően Földi István esperes-plébános írásban til-
takozott a szobor elkészítése és elhelyezése ellen. Krisz-
tin N. László polgármester január 30-án rendkívüli ülé-
sen szerette volna újratárgyaltatni az ügyet, de nem
került napirendre. Az egyház, a művész és az önkor-
mányzat egyeztetése nyomán módosították a szobrot,
hogy megfeleljen a Katolikus Egyház elvárásainak. Ezt
követően, a február 10-én megtartott rendkívüli ülésen
a következő határozatok születtek e témában:

Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhe-
lyezése – újratárgyalás (64/2014. (II.10.))

BVÖKt a 39/2014. (I. 23.) számú határozatát visszavonja.
Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhe-

lyezése – újratárgyalás (65/2014. (II.10.))
BVÖKt elrendeli, hogy
1. a Formaterv ZRt. bevonásával történjen meg a

közterületek vizsgálata abból a szempontból, hogy hol
helyezhető el művészeti alkotás.

2. a közterületen elhelyezhető szobrok finanszírozá-
sára megjelenő pályázatokról a Képviselő-testület kap-
jon tájékoztatást. Amennyiben a forrás megteremtésé-
hez a pályázati feltételek kedvezőek, az önkormányzat
az elhelyezendő művészeti alkotásra pályázatot ír ki.

1. előbbit követően társadalmi egyeztetésre kerül sor.
2. Udvardi Erzsébet festőművész emlékének ápolá-

sával foglalkozni kell. Ky

Testületi határozatok

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a munkaterve szerinti soron következő ülé-
sét március 13-án 14.00 órakor tartja a városházán.
A tervezett napirendi pontok:
1. Civil szervezetek beszámolója a 2013. évi tevé-
kenységükről (CÉH Turisztikai Egyesület,
Badacsonytomajért Közalapítvány)
2. Pályázatokról tájékoztató

3. Az intézmények munka- és balesetvédelmi vizsgá-
latának tapasztalatai
4. Idegenforgalmi idényre való felkészülésről be-
számoló
5. Tájékoztató a két ülés között történt fontos ese-
ményekről
6. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati
döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Képviselő-testületi ülés

Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte az or-
szággyűlési képviselők 2014. évi választását.

A szavazás napja: 2014. április 6.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
NÉVJEGYZÉK: A magyarországi lakcímmel ren-

delkező választópolgárok automatikusan felkerül-
nek a központi névjegyzékbe. A szavazóköri név-
jegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzék-
be történt felvételükről értesítőt kapnak. A név-
jegyzék a helyi választási irodában tekinthető meg.

AJÁNLÁS: A választókerületben választójoggal
rendelkező választópolgár 2014. március 3-ig ajánló-
íven ajánlhat jelöltet. A jelöléshez legalább 500 vá-
lasztópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy vá-
lasztópolgár több jelöltet is ajánlhat. 

SZAVAZÁS: A magyarországi lakcímmel rendel-
kező választópolgár személyesen szavazhat. A sza-
vazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választó-
polgár belföldön az általa megjelölt településen át-
jelentkezéssel, külföldön Magyarország külképvise-
letein adhatja le szavazatát. 

Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014.

március 29-én 16.00 óráig lehet kérni a www.valasz-
tas.hu oldalon vagy levélben, 

illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes
helyi választási irodától.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és
egy országos listára lehet.

Az országgyűlési választáson nemzetiségként re-
gisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi
listára szavazhat.

Tájékoztató a központi névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmek benyújtásáról 

Tisztelt Választópolgárok!
2014. január 1-jétől a magyarországi lakcímmel

rendelkező választópolgárok 
a központi névjegyzékben szereplő adataikkal

kapcsolatosan az alábbi kérelmeket nyújthatják be
a helyi választási irodához

- nemzetiségi névjegyzékbe vétel, 
- segítség igényelése a szavazáshoz, 
- adatok kiadásának megtiltása a jelölő szerveze-

tek részére. 
Az Európai Unió tagállamának Magyarországon

élő állampolgára dönthet arról, hogy az Európai
Parlament tagjainak választásán a szavazás jogát az
állampolgársága szerinti tagállamban vagy
Magyarországon gyakorolja. Amennyiben
Magyarországon kíván szavazni, a választópolgár-
nak kérnie kell névjegyzékbe vételét az Európai
Parlament tagjainak választásán. 

A kérelem benyújtható: 
• személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely

szerint illetékes helyi választási irodához
• levélben a lakóhely, ennek hiányában a tartóz-

kodási hely szerint illetékes helyi választási irodá-
hoz

• ügyfélkapun keresztül, vagy 
• a választások hivatalos honlapján, a www.va-

lasztas.hu oldalon. 

Tisztelt Választópolgárok!

A 71-es úton becsordogálva aligha észleljük, hogy
városba érkeztünk. Örs kihalt, nincs köztere, étter-
me, már boltja sincs, a strand-kérdés máig nem
megoldott, miközben a vízhez jutás “élménye” las-
san heti rendszerességet mutat a hegyi utak alól
felszökve. Milliós károkat okoz a nem megoldott
hálózatos víz és most tekintsünk el attól, hogy hol
van meghúzva a belterületi határ. Badacsonyban
sem jobb a helyzet, abbamaradt szennyvízcsator-
na építés, járhatatlan és önkényesen elzárt utak,
omladozó jobb sorsra érdemes épületek... A Bala-
tonpart legelmaradottabb települése ma Bada-
csonytomaj és ez nem 2-3 év, hanem 10-15 év
következménye. 

Gulács, Tóti felől jövet Tomajra érkezve elgon-
dolkodtató a körforgalomban elhelyezett szélmalom.
Hát igen! Ez jellemző Badacsonytomajra. Míg a
“kapukban” sehol egy borvárosra emlékeztető esz-
köz: prés vagy hordó, helyette ott egy szélmalom.
Tudom, hogy testvérvárosi ajándék és tudom, hogy
illendő neki helyet adni. Sajnos találó, hogy az ide
érkezőt ilyen előkelő helyen fogadja ez az ajándék. 

Szélmalomharcot vívunk. Már olyan régóta, hogy
megszokottá vált. Megszokott, hogy itt a nyári 6
hetet leszámítva nincs élet, elmennek a gyerekek
és hiába minden, csak múlik az idő, nincs munka,

nincs fejlődés. Aki ki akar törni, hamar lehúzzák,
kedvét szegik. Egyszerűbb bezárni a spalettát és
nem tudomást venni az udvaron kívüli események-
ről, mert azok úgysem a többség, a köz javát szol-
gálják, hanem csak néhány emberét. Régen elfe-
lejtett eskük, önös érdekek, megalkuvás következ-
tében Badacsonytomaj mellékvágányra siklott.
Nehéz megállítani a folyamatot, mert az évek múl-
tával bonyolultnak tetsző érdekszövetségesek
ragaszkodnak a kecsegtető javakhoz, elnyert pozí-
ciókhoz. Valódi szélmalomharc ez. Kilátástalannak
látszó. Álom-e csak, hogy Badacsonytomaj közös-
sége egységes, egészséges lehet? Vízió-e, hogy ez
a csodálatos adottságokkal rendelkező település
fejlődésnek induljon és elfoglalhassa méltó helyét
és rangját a Balaton-parton? Tudjuk, hogy a bor
és a kultúra szövetségére épülő turizmus az egyet-
len kivezető út. Van lehetőségünk, van igazság és
van jövőnk. De egy megrekedt helyzetből nagyon
nehéz a kiutat meglátni. A továbblépéshez nagyon
sok erő és mindenek előtt remény kell. Ha el sem
hisszük, hogy jó irányba haladunk, hiába minden
erőfeszítés. Ezt a reményt, egységet testesíti meg
a januári Testületi-ülésen elfogadott Boldogasszony
szobor. És ez nem termálkútba dobott újabb 90
Millió. Rajzó Ildikó képviselő

Helyzetkép

Helyi Választási Iroda
Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. • Telefon: +36 87 571 270

Pályázat védőnői állásra
Badacsonytomaj Város Önkormányzata a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bada-
csonytomaj Város Önkormányzata védőnő munka-
kör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zott idejű tartós távollét idejéig tartó közalkalmazot-
ti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2014. március 31. A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző nyújt, a +36 87 571 270-os telefonszámon. A
pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye,
www.badacsonytomaj.hu.
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Az idei tanévben az Emberi Erőforrások
Minisztériuma az alapfokú művészeti iskolák kép-
ző- és iparművészeti ágán tanuló diákok számára
kézműves, fém-, papír- és faműves kategóriában
hirdetett meg országos művészeti versenyt.  

A SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola a ta-
nórákon kívül szakköröket is működtet a tanulók
sikeres felkészítése érdekében, illetve a TÁMOP-
3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú „Tehetséghidak
Program” projektje keretében megvalósuló
„Gazdagító programpárok” keretén belül intenzív
hétvégi bentlakásos felkészítőket is tart versenyre
készülő diákjai számára. 

A január végi-február eleji hétvégén a program-
ba beválogatott tanulók az intézmény tanárainak, a
szülők és a ma már tanárképzős, illetve művészeti
szakközépiskolás diákjainak bevonásával térbeli
maketteket, kazettabetéteket alkottak. A következő
hétvégén a kézműves versenyre készülő csoport ne-
mez ékszereket, táskákat, nagyméretű faliképet al-
kotott, bőrkötéses könyveket készített.
Sajnos minden iskola csak korlátozott számban ne-
vezhet az országos versenyre, ezért a sok gyönyörű
munka közül nehéz volt kiválasztani a legszebb pá-
lyamunkákat.                      Baranyai Zoltánné

Intenzív felkészítések

Udvardi Erzsébet, Kossuth-, Munkácsy- és Pro
Cultura Christiana-díjas festőművész, Badacsonyto-
maj és Baja díszpolgára 2013. február 4-én, életé-
nek 84. évében hunyt el. A balatoni táj és a mély
hit festőjére a Szent Imre római katolikus temp-
lomban emlékeztek tisztelői február 4-én.

A templomban Erzsi néni megszokott helyén hó-
fehér liliom jelezte hiányát. Földi István esperes
plébános a szentmise után felidézte találkozásait,
beszélgetéseit a művésznővel. A tisztelők megtud-
hatták, hogy az atya rendszeresen látogatta a hét
egy megbeszélt napján Erzsi nénit, aki mindig ká-
véval várta. A kávézás alatt jókat beszélgettek, a
minél hitelesebb ábrázolás miatt tanácsokat kért
bibliai témájú képeivel kapcsolatban Erzsi néni. Az
atya megemlékezett arról is, hogy 2008. március 3-
án avatták fel a II. János Pál pápa emlékhelyet,
mely Udvardi Erzsébet kezdeményezésére épült. A
bazaltkő fülkében kapott helyet a művésznő által
készített II. János Pál pápa életnagyságú festmé-
nye. A kedvelt, méltán híres zarándokhelyen min-
den évben szabadtéri mise kerül bemutatásra.

Földi István atya örömmel közölte, hogy a mű-
vésznő nagy álma, vágya is lassan valóra válik, hisz
az Emlékhely, valamint a pálos kolostor rom köze-
lében hamarosan elkészül a kápolna, melyet au-
gusztus 20-án terveznek átadni a művésznő végaka-
ratának megfelelően. Ky-Deákné

Erzsi néni emlékére

A kocsonyák szépségversenyét nyolcadik alkalom-
mal rendezték meg február 15-én a badacsonytör-
demici faluházban, ezúttal is telt ház előtt.

A négytagú zsűri – Perlaky Imre, Polgár Tibor,
dr. Varga Ottó és Vastag Gábor – több mint harminc
„művet” értékelt. A Tizenkét bronz, két ezüstminő-
sítés mellett, hét pályázó vihetett haza arany foko-
zatú elismerést, a legjobban a tördemici Bógor csa-
lád szerepelt. Az öt különdíjas között külön köszön-
tötték a helyi ovisok produkcióját, ezzel is a folyta-
tásra ösztönözve őket. Mindemellett a jó hangulat-
ról a Tördemic Néptáncegyüttes gondoskodott.   Ky

Kocsonyaszobrászat

Köszöntő

Fotó: Baranyai

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

xFolytatás az 1. oldalról

Fotó: A kézműves versenyre készített nagy-
méretű nemez falikép

Lichtneckert Gyuláné 1923. december 18-án szüle-
tett Badacsonytomajon. Három fiúgyermek édes-
anyja, jelenleg 7 unokája van, 2 születőben.
Végig Badacsonytomajon élt és lakott!

A gödöllői központtal működő NAIK-hoz, az idei
esztendőtől 12 kutatóintézet tartozik, mintegy 21 te-
lephellyel, 750 fős létszámmal, 260 főállású kutató-
val.
Szőke Barna elmondta, hogy elsődleges feladatuk-
nak tekintik, hogy a Balatoni Borrégióban végezze-
nek szőlészeti és borászati kutatásokat, ezen belül
a fajtaérték kutatást, a klónszelekciós nemesítést,
az autochton fajták ápolását, a szőlőfajták biológiai
alapjainak megőrzését-fejlesztését, környezetbarát
szőlőtermesztési módszerek kifejlesztését, bormar-
keting stratégiák kidolgozását, a szaktanácsadást
tartják szem előtt. Az elmúlt hat évtizedben félszáz
új fajtát hoztak létre vagy tökéletesítettek, az is-
mertek mellett a Rózsakő, Vulcanus, Zenit, Zengő,
Zefír, Zeusz, Zervin neveket már a borkedvelők is
ismerik. Előadásának második felében részletesen
foglakozott Szőke Barna az egyes szőlőfajtákkal,
termesztési módszerekkel, a legújabb kutatási ered-
ményekkel, s mindezek élettani hatásaival, amelyek
a borban fellelhetők.
Az átfogó előadást Vastag Gábor kerámiájával kö-
szönte meg Szőke Margit a szervezők nevében,
majd az est kötetlen beszélgetéssel és borkóstolás-
sal zárult. Ky

Önállóan dolgozhatnak

Kiállítással, a Vince naphoz kapcsolódó énekekkel,
mesével, verssel gazdagított játszóházat rendezett a
Pipitér Óvoda a kicsiknek január 22-én, ahol saját
készítésű tárgyakat alkottak, ezzel is kézzelfogható
közelségbe hozva a szőlőhöz kapcsolódó ismerete-
ket, hagyományokat. Ky

A legkisebbek tartottak farsangi mulatságot a
Pipitér Óvodában február 14-én. A hagyományok
szerint mindenki bemutathatta ötletgazdag jelme-
zét, volt aki még verset is költött hozzá. Nagy si-
kert arattak a Szülői Munkaközösség tagjai és az
óvónők vidám zenés-énekes fellépésükkel mind a
kicsik, mind a felnőttek körében, emellett a Tatay
iskola tanulói tánccal kedveskedtek a mulatság
résztvevőinek                                        Ky

Vince-napi játszóház

Ovis farsang

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár



A magyar csak addig élhet, míg a nyelve és szíve
magyar marad! című előadói esttel emlékezett te-
lepülésünk a Magyar Kultúra Napjára január 24-
én az általános iskolában.

Tóth Mariann összeállításában huszonhét költő
verse szerepelt, többek között Radnóti Miklós, Vass
István, Petőfi Sándor, József Attila, Juhász Gyula,
Vörösmarty Mihály műveit hallgathatta meg a kö-
zönség a Himfy Irodalmi Kör tolmácsolásában.
Amikor az ember sokat dolgozik egy ilyen előadá-
son – mondta bevezetőjében Tóth Mariann -, akkor
nemcsak az a célja, hogy kipipálja: megünnepelte a
Magyar Kultúra Napját, hanem üzenni is akar. Én
is szeretnék három üzenetet küldeni a település-
nek: - Nincs miért elkeserednünk, emeljük bátran
magasra a fejünket és legyünk büszkék arra, hogy
magyarok vagyunk, ebben szerettem volna ma meg-
erősíteni hallgatóságunkat. - Mindenki jól gondolja
meg, mit cselekszik, mert megméretik az ember -
idézte Vass Albertet – és ez a hazánkban lévő pol-
gárokra legalább annyira érvényes, mint a települé-
sünkön élőkre. Nagyon sokan az érték nevében -
mert elvétik a mértéket -, messze kerülnek az ér-
téktől. - Legyen már vége, legyen már béke idézte
végül Babitsot Tóth Mariann, hozzátéve reméli,

üzenetei eljutnak mindazokhoz, akiknek az érték
nevében itt kellene lenniük, de távol maradtak.

A hideg és havas, zord idő ellenére is szép számú
közönséget köszönthetett Badacsonytomaj Város
Önkormányzat Kulturális Intézménye nevében
Fodor József igazgató. A magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük január 22-én, - mondta Fodor
József - annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága
szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
készült el Szatmárcsekén Himnusz című versével,
(Hymnus, a' Magyar nép zivataros századairól), ami
nemcsak hazaszeretetre tanít, hanem arra is, hogy
elfogadjuk magunkat, és a magyarság megtanulja
értelmezni sorsát a saját történelmében. Kölcsey jó
példa arra, hogyan lehet egyszerre nemzetben és
haladó európai kultúrában gondolkodni, hiszen a
magyar nyelv ápolása és a magyar tudományosság
megalapozása mellett az európai műveltségre való
törekvést is fontosnak tartotta. Magyarnak lenni
vállalás kérdése, ebben a vállalásban pedig a
Himnusz megerősít bennünket. Meg kell őrizni a
legfőbb értéket, a fennmaradt és folyton megújuló
nemzeti kultúrát, a Himnusz pedig abban segít,
hogy a magyarságtudat ne csak belülről, hanem kö-
zösségi szinten is megélhető legyen.      Ky-Deákné
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Nagyné Horváth Emília kémia- biológia szakos ta-
nár (több tankönyv szerzője) tartott előadást a
NaBE és a Pipitér Óvoda közös szervezésében ja-
nuár 18-án "Tisztálkodás és tisztogatás környezet-
barát módon" címmel az óvodában.

Az elméletet rendkívül sok gyakorlati bemutató-
val kísérte, hasznos tapasztalatokat szerezhettek az
érdeklődők, amelyeket a családban, vagy a munka-
helyeken alkalmazva környezettudatosabb életmó-
dot folytathatnak. Azon túl, hogy a környezetükre
vigyáznak a tanácsokat megfogadók, saját és csa-
ládjuk egészségét is óvják, illetve a pénztárcát is
kímélhetik. Ezúton is köszönjük Emíliának!

Farkas Éva csoportvezető, NaBE

Környezetvédelem

Fotó: Deák

xFolytatás az 1. oldalról

Akkor él, ha a nyelve és szíve is magyar Anyakönyvi Hírek

Cseh Viktória és Sipos András 
január 25-én kötöttek házasságot

Soma Nimród
Ritecz Erzsébet és Peresztegi Attila kisfia, 

(született október 28-án)

Később az egyház által ellátott szöveggel vált
a ma ismert és kedvelt Ave Maria-vá. A műsor
hatalmas sikert aratott, a közönség felállva tap-
solt, melyet a Művész Ravel Bolero című orgona-
átiratával hálált meg, ami üdvrivalgást is kiváltott
a lelkes közönségből.

Rákász Gergely végül elmondta, bízik benne,

hogy még sok koncertet adnak a most felszen-
telt orgonán és jó szolgálatot tesz a közösség
életében.

A meghívott vendégek a Szent Imre házban álló-
fogadáson vettek részt a koncert után, melyet a
Kolping Család Egyesület tagjai prezentáltak. Hálás
köszönet érte!                Deákné-Zentai-Ky

Rákász Gergely 15 évesen adta első orgona-
hangversenyét, majd az iskolaévek alatt folytatta a
koncertezést szerte Magyarországon, mint az
„Ország legfiatalabb koncertorgonistája”. Több
nemzetközi hírű tanárt és koncertező művészt
felkeresett, hogy tovább képezhesse tudását.
1998-ban David DiFiore amerikai orgonaművész
figyelt fel Gergelyre soproni koncertjén, meghív-
ta az Egyesült Államokba tanulni és hangverse-
nyezni, ahol sikerrel játszott öt városban egy év
leforgása alatt. Eközben elvégezte az ELTE mű-
vész tanári szakát, ahol 2000-ben diplomázott.
Ugyanebben az évben indította rendszeres ma-
gyarországi turnéit Bach halálának 250-ik évfor-
dulója alkalmából, majd művészeti korszakokat
bemutató tematikus hangversenysorozataival ör-
vendeztette meg a közönséget. „VERDISSIMO –
La Bella Italia” című műsorát körülbelül harmin-
cezer ember hallgatta meg két év alatt. 1998-
2002-ig a koncertezés mellett a Magyar Rádió
Intermezzo című műsorát szerkesztette és vezet-
te, amely zenei válogatás azzal a céllal készült,
hogy széles körben megismertesse és megkedvel-
tesse a klasszikusokat. 2004-ben az a megtisztel-
tetés érte, hogy a Templomos Lovagrend  tagja
lehetett. 2005-ben több hangversenykörút után

tért haza végleg az Egyesült Államokból és most
főként Európában dolgozik. 2008-ban szülővárosa,
Győr, Kulturális nagykövetének választotta. A mű-
vész nem csak templomokban és katedrálisokban
játszik, hanem „Iskola Programot” is indított,
amelynek keretein belül zenés előadásokat tart
minden tanuló korosztálynak. 2010-ben debütált
"Egy Koncert Kékben" című látványkoncert kon-
cepciója új műfajt teremtett, pótszékes teltházak-
kal és ismétlő előadásokkal futott, amelyre a
klasszikus zene területén ritkán van példa. 2012.
év végén jelent meg Organ Magic című új albu-
ma, mely az orgonajáték határait feszegeti inno-
vatív megoldásaival. A műsorból budapesti bemu-
tató és 30 állomásos vidéki hangversenysorozat
került szervezésre. Ez utóbbi vidéki fellépések kü-
lönösen fontosak a művész számára, hisz egyik ki-
tűzött célja, hogy a vidéki városokban is magas
színvonalú élőkoncertek szólaljanak meg.

A Vasárnap Reggel című újságnak így nyilatko-
zott: „...jól hangzik, ha mondjuk Seattle-ben adok
egy koncertet és eljönnek rá kétezren, de ott a
koncert a kétszázadik klasszikus zenei esemény
lesz az évben. Egy magyar kisvárosban lehet,
hogy csak a második. Hol jön létre nagyobb ér-
ték?„

Orgonaszentelés és koncert

Fotó: Kalmár



Nyitott Balaton, avagy vendégül látjuk az orszá-
got a Balatonon - tavasszal

A Balatoni Regionális TDM Szövetség úgy hatá-
rozott, hogy a helyi és térségi TDM szerveze-
tekkel, valamint a Magyar Turizmus Zrt-vel kar-
öltve, megteszi az első lépést a szezonalitásból
fakadó hátrányok leküzdésére, és az egész régi-
ót átfogó akciót szervez egy második (tavaszi)
és egy harmadik (őszi) szezon megteremtésére.

A BRTDMSZ, a fenti program nyitányaként
a 2014. május 1-11. közötti időszakban meghir-
deti a „Nyitott Balaton” (Vendégül látjuk az
országot a Balatonon - tavasszal) akciót.

A program alapvető célja megmutatni, hogy a
Balaton Régió nem csak a nyári, fürdőzésre
alkalmas időszakban jelenthet vonzó úticélt a
turisták számára, hanem a tavaszi időszakban is
képes olyan kínálatot biztosítani, amiért érde-
mes ideutazni. Más szóval: a Balatoni Regioná-
lis TDM Szövetség, tagjainak egyhangú határo-

zatával úgy döntött, megkezdi a régió belföldi
piacon történő pozícionálását tavaszi aktív
turisztikai úticélként.

A stratégiai cél a következőképpen foglalha-
tó össze:

Legyen a Balaton Régió 3-4 éven belül a bel-
földi; 5-6 éven belül pedig a közeli külföldi
országok turistái számára az a hely, ahol a tó
gyönyörű táji környezetében tavasszal szívesen
töltenek el minél hosszabb időt kirándulással,
túrázással, parti sétákkal, kerékpározással, lovag-
lással, vitorlázással, vagy szívesen ülnek ki a par-
ton számukra odakészített nyugágyakba és élve-
zik a májusi napsütést, nyitott éttermeket és jó
minőségű szálláshelyeket találnak, esténként
pedig részt vesznek az egyre több helyszínen
megrendezett kulturális eseményeken.

Más szóval: tegyünk meg mindent azért, hogy
a Balaton Régió, mint lehetséges úticél, egysé-
ges és vonzó kínálatával megjelenjen az elősze-
zoni utazási döntések palettáján első lépésben
belföldön, középtávon pedig a közeli külföldi
küldő piacokon is.

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület, mint
a Balatoni Regionális TDM Szövetség alapító
tagja kezdettől fogva részt vesz az előkészítő
munkában és természetesen az akció szervezé-
sében és lebonyolításában is. Tagjaink közül
már szép számban csatlakoztak a rendezvényso-
rozathoz, ami azt jelenti, hogy Badacsony és kör-
nyéke is nyitott kapukkal várja a tavaszi vendé-
geket. 

Bővebb információ: Tel.: 06 87 531 013
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
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Jézus a hegyi beszéddel kezdi meg tanítói műkö-
dését. A Genezáreti-tó mellett Kafarnaum
közelében felment egy hegyre, leült − ahogy
akkoriban a tanítók szokták −, és beszélt a tömeg-
nek a boldogságokról. Az Ószövetség többször is
használja a „boldog” kifejezést: azokat tünteti ki ez-
zel a jelzővel, akik valamilyen módon valóra váltot-
ták az Úr Igéjét. Jézus a tanítványok számára rész-
ben már ismert boldogságokat idézi, azt azonban
először hallják, hogy a tisztaszívűek nemcsak fölme-
hetnek az Úr hegyére (vö. Zsolt 24,4) − amint azt a
Zsoltár megénekli −, hanem meg is láthatják Istent.
Milyen tehát az a magasabb rendű tisztaság, mely
ekkora jutalmat érdemel? Jézus beszédei bőséges
magyarázatot adnak erre. Forduljunk tehát hozzá,
hogy a hiteles tisztaság forrásából meríthessünk!
„Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hir-
dettem nektek” (Jn 15,3): Jézus szerint ez a megtisz-
tulás leghatékonyabb eszköze. Elsősorban nem a
vallási szertartások gyakorlása tisztítja meg a lelket,
hanem az Ige. Jézus Szava nem olyan, mint az em-
bereké. Benne ugyanaz a Krisztus van jelen, aki −
bár más módon − jelen van az Eucharisztiában is.
Az Ige révén Krisztust fogadjuk magunkba, s ha
engedjük őt cselekedni, megszabadít a bűntől, vagyis
tisztává teszi a szívünket A tisztaság tehát a megélt
Ige gyümölcse: abból fakad, hogy életre váltjuk
Jézus igéit, melyek megszabadítanak ragaszkodása-
inktól. Ezek ugyanis elkerülhetetlenül kialakulnak
bennünk, ha létünk nem Istenben és tanításában
gyökerezik. 

Előfordulhat, hogy a tárgyak, a teremtmények
vagy önmagunk rabjaivá válunk. Ha viszont egyedül
Isten áll szívünk középpontjában, minden más elve-
szíti jelentőségét. Hogy sikerrel járjunk, jó, ha a
nap folyamán többször is azzal a fohásszal fordu-
lunk Jézushoz, Istenhez, amelyet a Zsoltárban olvas-
hatunk: „Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem!” (vö.
Zsolt 16,2). Ismételjük el gyakran, főként, amikor a
különböző ragaszkodások olyan álmokat, érzéseket,
szenvedélyeket ébresztenek bennünk, melyek elho-
mályosíthatják tisztánlátásunkat és megfoszthatnak
szabadságunktól. Kedvünk támad megnézni bizo-
nyos reklámokat vagy tv-műsorokat? Nem! Mondjuk
ezt: „Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem.” Ez az el-
ső lépés. Ha újra kifejezésre juttatjuk Isten iránti

szeretetünket, sike-
rülni fog kilépni
önmagunkból, s így
ismét tiszták le-
szünk. Észrevesz-
szük, hogy egy em-
ber vagy egy mun-
ka akadályt gördít
közénk és Isten kö-
zé, s veszélyezteti
vele való kapcsola-
tunk áttetszőségét? Itt a pillanat, hogy újra kimond-
juk neki: „Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem.” Ez
segíteni fog abban, hogy megtisztítsuk szándékain-
kat és visszaszerezzük a belső szabadságot. 

A megélt Ige szabaddá és tisztává tesz, mivel sze-
retet. Hiszen a szeretet az, mely isteni tüzével meg-
tisztítja szándékainkat és egész bensőnket. A Biblia
szerint ugyanis az értelem és az akarat a szív leg-
mélyén lakozik. Az a szeretet azonban, amit Jézus
kér, és ami lehetővé teszi ennek a boldogságnak az
élését, a kölcsönös szeretet, mely akkor születik
meg, ha valaki − mint Jézus − kész életét adni a töb-
biekért. Ez a szeretet magával ragadja a másikat;
kölcsönösséget és olyan légkört teremt, melynek
legfőbb ismertetőjegye pontosan az áttetszőség és a
tisztaság. Mindez Isten jelenlétéből fakad, és csakis
Ő képes arra, hogy tiszta szívet teremtsen bennünk
(vö. Zsolt 51,12). 

A kölcsönös szeretetet élve az Ige kifejti ben-
nünk hatását: megtisztít és megszentel. Az elszige-
telt ember nem tud sokáig ellenállni a világ csábí-
tásainak, a kölcsönös szeretet viszont olyan közeget
biztosít számára, melyben képes megőrizni tisztasá-
gát és hiteles keresztény életét. A mindig újra visz-
szaszerzett tisztaság gyümölcse ez: „láthatjuk”
Istent, vagyis megértjük, hogy Ő működik személyes
életünkben és a történelemben, meghalljuk szívünk-
ben szóló hangját és felfedezzük őt mindenütt, ahol
jelen van: a szegényekben, az Eucharisztiában,
Igéjében, a testvéri közösségben, az Egyházban.
Megízleljük jelenlétét már itt a földön, ahol „a hit-
ben élünk, a szemlélés még nem osztályrészünk”
(2Kor 5,7), mindaddig, amíg majd örökre, „színről
színre” láthatjuk őt (1Kor 13,12).

C L István atya

Katolikus üzenet:„„Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent.” (Mt 5,8)

Könyvtár

Kedves Olvasóink!

A III. Márai Program keretében száz könyv érke-
zett a könyvtárba.

A gyermekkönyvek között található Benedek
Elek, Csukás István, Török Sándor, Bálint Ágnes,
Wass Albert meséin kívül még népmesék és vidám,
színes verseskötetek.

Új szakirodalmi könyveink szerzői Ranschburg
Jenő, Popper Péter, a Dalai Láma, Böjte Csaba, II.
János Pál. Érdekes, gazdagon illusztrált könyvek
szólnak középkori hősökről és csodákról, a méhé-
szetről, a csillagászatról, az egészséges táplálkozás-
ról és a gyógytornáról, Európáról, a kereszténység-
ről, Magyarország természeti értékeiről, a könyv
feltalálásáról.

Útikönyvek és útleírások között kölcsönözhető
londoni útleírás, szlovákiai kirándulás és
Kolumbusz életrajz.

A könyvtárban elkezdődött a selejtezett könyvek-
ből álló vásár és továbbra is egész évben tart a
helytörténeti fénykép- és dokumentumgyűjtés, ar-
chiválás.

Kovács László Krisztián könyvtáros

Nyitott Balaton

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

„Kiss József Alapítvány” 2013 decemberében
pályázatot hirdetett a városunkban lakó öregsé-
gi nyugdíjkorhatár feletti személyeknek. 

A pályázatot azok nyújthattak be, akik közétkez-
tetésben vettek részt decemberben. A pályázat si-
keres volt, a kiírásnak megfelelően településünk
lakói közül 33-an érvényes és eredményes pályá-
zatot adtak be. Három pályázónak viszont sajná-
latos módon nem tudtunk segíteni, mert a kiírás-
sal ellentétben még nem érték el a 62. életévüket.
Mindezek alapján 33 fő részére 2014. január és
február hónapokban a közétkeztetés ingyenes. A
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltató a számlát az Alapítvány felé fogja
benyújtani. Örülünk, hogy a pályázat alapító
szándéka szerint rászoruló embereken tudtunk
segíteni ezzel a szerény támogatással.

Kívánok további jó egészséget minden érintett
személynek, az alapító örököse - Krisztin N. László
- és a Kuratórium tagjai nevében is.

Sall Csaba, a Kuratórium elnöke

Közlemény

Fotó: Deák



Badacsonytomajnak már csak egy szobor hiány-
zik nyolc millióért, értesültem néhány hónapja.
Bármennyire ellenkeztem: nem ettől leszünk város!
Ha nincs ötletük, egész listám van arról, mi lenne
ennél sokkal fontosabb. 

A carrarai „nem teljesen fehér”, de a szobrász
szerint szabad levegőn majd kifakuló márványszob-
rot először a Dísz térre álmodták, igaz, erről ha-
mar lemondtak. Ám, nem hallgattak rám a képvise-
lők. Ha szobor kell, szobor lesz! „Három év óta
nem tudunk felmutatni semmit” – hangzott el
ugyanezekkel a szavakkal, most már valamit tenni
kell. Erre van lehetőség.

Január  23-án a Képviselő-testület megszavazta
a „derelyevágót”. 

Nem a művész ellen van kifogásom, több köztéri
szobrával találkoztam, a Kutyás lány kompozíció
kedves ismerősöm még Budapestről, de Raffay
Dávid több kiváló alkotását láttam országszerte.
Hanem ez a Boldogasszonynak nevezett bálvány ki-
verte nálam is a biztosítékot. Úgy mondják, mások-
nál is, városszerte. 

Személy szerint nekem ez a micsoda nem nyerte
meg a tetszésemet. (El is neveztem derelyevágó-
nak). Kissé furcsálltam, hogy az ábrázolni kívánt
nőalak kívánságra lehet terhes is, avagy sem.

Nem tetszett az alkotás üzenete sem: láthatóan
ez az ősmagyar katyvasz, a pártus – szogd közép-
ázsiai törzsi ábrázolás, az újpogányság, a sumér-
magyar bűvészkedés, amely az anyaszentegyházi te-
kintély helyére valamiféle nacionalizmussal kombi-
nált mítoszt állít elő. A Püspöki Konferencia körle-
velét valamennyi katolikus templomban felolvasták
néhány éve, nem ok nélkül kérik a híveket, hogy

óvakodjanak minden ilyen megtévesztő kezdemé-
nyezéstől. Aki elolvassa a Szkíta-Hun-Magyar
Ellenállás fejtegetéseit, rövid úton értesülhet az új
Magyar Boldogasszony Egyház alapításának tervé-
ről, különös tekintettel arra, hogy: „Szükséges a
történelmi honosság… valamint annak bizonyítása,
hogy az új egyház közfeladatot vállal át, és akkor
az Államtól megkapja az elismert, az egyházaknak
járó költségvetési illetményt”.

Szóval, február 10-én, a megismételt napirend-
ben 6:1 arányban már jól döntött a Képviselő-testü-
let. Visszavonta az előző döntését, szobor pedig
nem lesz. Magam részéről gratulálni tudok. Általá-
ban minden visszavont döntésüknél bepárásodik a
szemem a meghatottságtól. 

Az ülésen elhangzott: óriási a felháborodás, talán
jobb lett volna társadalmi egyeztetésre bocsátani. A
polgármester úr elmondta: „A képviseleti demokrá-
cia alapja az, hogy nem futkozunk az emberekhez
minden üggyel… mert az ügyek fajsúlya között van
különbség”. Hát… polgármester úr, ha Önnek a
Püspöki Konferencia és Földi atya állásfoglalása, a
hívők közösségének felháborodása nem eléggé faj-
súlyos ügyben történt, akkor valóban meg kell pró-
bálnia a Képviselő-testület helyett valami mást ve-
zetnie. Mielőtt beleszaladnak valami ősmagyar
szinkretizmusba.

Tisztelt Polgármester úr, Képviselő-testület! Nem
lehetne a napirendeket körbejárni, előkészíteni, és
csak azután, megfontoltan és jól dönteni a hátralé-
vő hónapokban?  Nem tudom, errefelé mennyire
fontos, de másutt a képviselőknek nagyjából ez a
megbízatásuk.              

Kárpáti Lajos
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Olvasói levelek*

Minden év február 25-én tartják a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapját 2000 óta, annak emléké-
re, hogy Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fő-
titkárát 1947-ben ezen a napon jogellenesen letar-
tóztatták, és a Szovjetunióba hurcolták.

Badacsonytomajon eddig erről nem emlékeztek
meg. Elolvasva a Recski monográfiát és az ottani
emlékoszlop feliratát, a POFOSZ kiadványait, az
1956-os forradalommal kapcsolatos írásokat, a követ-
kező Badacsonytomajon élt, vagy élő emberek neve-
ivel találkoztam, akiknek neveit ezen a napon, mint
áldozatokat, meg kell említeni:

Recsk, Recski Szövetség,  Recski Nemzeti
Emlékpark, Gyurkovics Géza, Kálóczy Kálmán,
Skublics György.

A település felett Csákány-kő kőbányája közelé-

ben 1950 októbere és 1953 ősze között működött,
az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) által, a szovjet
gulág-táborok mintájára titokban létrehozott kény-
szermunkatábor: az 1500 politikai okokból fogva-
tartott között a társadalom minden rétegéből volt
fogoly, politikus, költő, korábbi földbirtokos, kétke-
zi munkás, értelmiségi dolgozó. Elsőként a szociál-
demokratákat, akik nem voltak hajlandók kényszer-
ből az MKP-ba belépni...

Sztáray Zoltán tollából dokumentációs könyv
jelent meg ebben a témában.

Politikai Foglyok Országos Szövetsége 
A POFOSZ azoknak a politikai üldözötteknek,

pártoktól független, demokratikusan szervezett Szö-
vetsége akiket – demokratikus gondolkodásuk, maga-
tartásuk, vallási meggyőződésük vagy nemzeti hova-
tartozásuk miatt szabadságuktól megfosztottak, vagy

üldöztetést szenvedtek. 
A Szövetség az 1956. november 1-jén megalakult

POFOSZ szellemi örökösének tekinti magát.
Kiadványukban az alábbi neveket olvastam mint:
Kitelepítettek, munkaszolgálatosok, internáltak:
Békássy Péter, Galambos Dezső, Rezsuta István. 
Az 1956-os forradalom idején, vagy azt követő-

en életüket áldozták: Varga Imre; Horváth Gyula.
Az 1956-os forradalom leverése után, társadal-

mi helyzetük, vagy vállalt szerepük miatt börtön-
büntetést szenvedtek: Gőgös Ferenc, Horváth Zol-
tán, Krassay Vilmos, Illés József.

Kérem a kedves olvasókat, amennyiben tudomá-
suk van más Badacsonytomajon élt vagy élő áldo-
zatról, írják meg elektronikus címemre: 

kaloczik@invitel.hu
Káloczi Kálmán

A Nagyboldogasszony, 
mint Napbaöltözött Asszony

szobor műleírása
Földi István atyával történt

egyeztetés után
Mögötte a nap, sugarai össze-

kötve ovális alakban, mintha
udvara volna a napnak. Ez kie-
meli, szinte bekeretezi a Boldog-
asszony szobrát, (és statikailag
megerősíti a napsugarakat).
Lába alatt az oszlopfőn hold,
fején tizenkét csillagból fűzött
korona. Napnak és holdnak,
középkori előképek alapján arca
van. Bal kezében a gyermek
Jézus, - aki országalmát fog -
jobb kezében a négy növényből
kötött csokor, amelyek a szűza-
nya jelképei: liliom, rózsa, mir-
tusz, olajág. Az oszlopfő két oldalán szőlőfürt, a köz-
tes mezőben búzakalászok emlékeztetnek az Oltá-
riszentségre. Körülbelül 3,5m magas, világosszürke
carrarai márványból készül, mely fehér hatást ad.
A márvány színe, és szobraim színvonala megtekint-
hető honlapomon: http://raffaydavid.hu/

Remélem, sikerül olyan alkotást létrehozni, ami
(a lehetőségekhez képest) mindenkinek elnyeri tet-
szését, ahogy eddigi szobraimnál történt.

Raffay Dávid 2014. február 4. 

Az eddigiekben az Önkormányzatnak küldött műle-
írásomat olvashatták. Ezenkívül, a következőket sze-
retném még megjegyezni:

A márvány azért szürke, mert a hófehér válto-
zat nem bírja a magyar éghajlatot (és többszörösé-
be kerül). Kérem, vegyék figyelembe, hogy a képek,
melyeket küldtem, vázlatokról készültek, a többi
szobrom is hasonlóan elnagyolt volt, amikor elkezd-
tem őket, nyilván azoknak is lehetett volna hason-
lóan frappáns beceneveket kitalálni. A Jelenések
könyve Napbaöltözött Asszonyát szerettem volna
ábrázolni, ezért gondoltam, hogy áldott állapotban
faragom ki. Földi atyával megbeszéltük, hogy ez fél-
reérthető, főleg a jelenkori „ősmagyar katyvasz” erő-
teljes térhódítása idején. A napkorongot is emiatt
változtattuk ovális formájúvá, hogy ne a napkerék
ezoterikus tartalmaira asszociáljon. Minden alka-
lommal szoktam a megrendelőimmel egyeztetni, ez
szerintem szükségszerű ahhoz, hogy jó mű készül-
jön. Ha a megrendelői oldalról az merülne föl, hogy
mégis inkább egy boldog Özséb, vagy pl. Kossuth
szobor készüljön, örömmel vállalnám. Azóta utána-
néztem, az ókori szinkretista vallásokban, és eleink
művészetében nem volt divat a várandós asszony
ábrázolása, az áldott állapotban lévő Szűzanyának
viszont megvan a középkori, és barokk ikonográfi-
ája, Maria Gravida néven. (Más alkalommal szíve-
sen kifejtem bővebben)

Az önkormányzat vitáiba nem szeretnék beleszól-
ni, remélem, a rám vonatkozó kritikákra sikerült
kielégítő választ adni.              Raffay Dávid

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

VALÓBAN Nagyboldogasszony szobor? Badacsonyban
Rajzó képviselő-asszony egy szobor felállítását

kezdeményezte a badacsonyi posta előtti térre,
„potom” 6,5 millió forintért. 

A kezdeményezéséhez - testületi felhatalmazás
nélkül - szobrászt is keresett, rajzot és árajánlatot
is benyújtott, melyet a "négyek" helyszínmegjelölés
nélkül, de 8 millió forinttal támogattak.

Jelképek-szobrok állítása mindig a jelennek szóló
üzenet, még akkor is, ha a múlt emlékeiből merít, s
a régi korok embereit, eseményeit állítja példa-
ként. Az Istenszülő személye minden keresztény
alapú közösség számára különleges jelentőséggel
bír. Fokozottan igaz ez az ortodox és a katolikus
egyház számára. Szinte minden keresztény érték-
renden alapuló országnak megvan a maga Mária-
tisztelete, hagyománya. (Sancta Maria Maggiore,
Magna Mater Austriae/Hungariae). A magyar Szűz
Mária kultusz a többi népekétől a névhasználat ősi
voltában különbözik. Maga a Boldogasszony megne-
vezés a kereszténység előtti időbe nyúlik vissza, de
akit e névvel jelölünk, az egyértelműen Jézus anyja,
s nem az ősmagyarok természetistennője. Az utóbbi
időben fellángolt a szkíta-hun-magyar hiedelemvilág
keresztényi hagyományokkal/értékekkel való egybe-
mosásának szándéka. E szándékok mögött egyértel-

műen kitapintható az ordas eszmékre való hajazás,
amikor az emberek között az isteni-képmásság ar-
culcsapása mellett különbséget akarnak tenni.
Egyetlen keresztény alapú egyház sem engedheti
meg az emberek közötti bármilyen alapú különb-
ségtételt, illetőleg, hogy a hitük bármely elemével,
személyével vissza akarnak élni. Ha pedig ezt az
egyház legszentebb asszonyával teszik, az az elkö-
vetőket minősíti. A Badacsonyba tervezett Nagybol-
dogasszony szobornak a szobron található ikonográ-
fiai jegyei alapján állítható: semmi köze a boldog-
ságos Szent Szűzhöz. Viszont köze van a pogány
hitvilághoz, annak kívánnak közpénzből - a közös-
ség megtévesztése mellett - emléket állítani, zarán-
dokhelyet létesíteni. Ez az a magatartás, amely a
képviselőket választó közösség arculcsapása, s amely
minden tisztességes ember számára egyféleképp or-
vosolható: a képviselő-testületből való távozással!

Megítélésem szerint nem szobrot kell állítani, ha-
nem a települést kellene először is rendezni. Utak,
járdák, parkolók, amelyek olyan állapotban vannak,
amelyek tiszteletlenség az ide látogató vendégekkel
szemben. S ha ezeket rendbetettük, akkor gondol-
kozhatunk emlékállításon.

Szebellédi Ferenc hentes és mészáros mester

A derelyevágó

Raffay Dávid válasza
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MEGHÍVÓ
Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) elnöke

Polgárháború vagy magyar - magyar összefogás
címmel előadást tart a Badacsonytomaji Kultúrházban

március 3-án 18.00 órakor, amelyet lakossági fórum követ.

Meghívó lakossági fórumra
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2014. február 24-én (hétfőn) 17.00 órakor 
a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében a badacsonyi Alsó-bazársor és
környéke megújításával kapcsolatosan lakossági fórumot tart, melyre min-

den téma iránt érdeklődőt várunk. 
Tisztelettel: Krisztin N. László polgármester

MEGHÍVÓ
A Balatoni Téli Esték vendége lesz Pap Vera 

Kossuth-díjas színművésznő február 25-én 17.30-kor, 
a Szent Imre házban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A Kolping Család Egyesület és a NaBE helyi Csoportja

PEB Közgyűlés
A Polgárőr Egyesület
Badacsonytomaj (PEB)

a 2014. évi rendes közgyűlését
március 8-án (szombaton) 

14.00 órakor

tartja a Tatay Sándor Közös
Fenntartású Általános Iskolában
(Badacsonytomaj, Kert u. 8.),
melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1.)• A Polgárőr Egyesület Bada-

csonytomaj Elnökségének be-
számolója a 2013. évben vég-
zett munkáról

• Beszámoló a PEB 2013. évi
gazdálkodásáról, a 2014. évi
gazdálkodás tervezete

• A PEB Ellenőrző Bizottságá-
nak jelentése

2.)A beszámolók vitája, elfogadása
3.)Egyéb ügyek:

Aktuális tájékoztatás
Elismerések átadása

A közgyűlés nyilvános, melyre tisz-
telettel hívunk és várunk minden
érdeklődőt! Regisztráció 13.30-tól.
Határozatképtelenség esetén a
közgyűlést változatlan napirenddel
és helyen, 2014. március 8-án 14.30
órára hívom össze, amikor a köz-
gyűlés a megjelentek számára való
tekintet nélkül határozatképes.

Mórocz István elnök

Badacsonytördemic Község
Önkormányzata,

Badacsonytördemic Községért
Alapítvány,

Tisztelettel meghívja Önt, 
családját és barátait

2014. február 22-én, 
szombaton, 17.00 órakor kezdődő
Dr. Praznovszky Mihály

irodalomtörténész
Herczeg Ferenc 

a kortársak között című 
előadására
Helyszín: 

Badacsonytördemic, Faluház
A résztvevők között régi kiadású
Herczeg Ferenc köteteket sorso-

lunk ki.
Támogató:

Badacsonytomaji rendezvények, események
Február 22. 10 óra 
Farsangi játszóház a könyvtárban

Március 4. 
Asszonyfarsang

Március 15. 
Városi nemzeti ünnepi 
megemlékezés

A foltvarró klub minden második
hét szerdán 14-16 óráig tartja foglal-

kozásait a Városi Könyvtárban. A
Nyugdíjas Egyesület minden héten
csütörtökön 14-17 óráig tartja össze-
jöveteleit a Városházán. 
A városi könyvtárban egész évben
zajlik a törölt könyvekből rendezett
könyvvásár, valamint a helytörténeti
fénykép- és dokumentumgyűjtés,
archiválás.

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket 
a badacsonytördemici Faluház nagytermében
2014. február 21-én, pénteken, 17.00 órára

Vastag Gábor és Hilda keramikusok
MÁS – KÉP című KIÁLLÍTÁSÁRA
Megnyitja: Tatay Ágota keramikus
Közreműködnek: Tördemic Néptáncegyüttes 
tagjai Farkas Mónika, Szabó Csaba
A kiállítást támogatja a Badacsonytördemic Községért Alapítvány

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 22.
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.

A januári számban a Laposa Birtok borvacsorájának időpontját tévesen
közöltük, a helyes időpont március 22.

MÁS – KÉP

M E G H Í V Ó

HERCZEG FERENC
1863 - 1954
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