
Magyarádi Jenő: 
Köszöntöm az édesanyákat
Köszöntöm az Édesanyákat, 
Akik életet adtak nekünk, 
Akik óvtak ezer éjszakán át, 
És megszegték a kenyerünk. 
Akik imára kulcsolt kézzel 
Mondták a szent szót: Miatyánk, 
Aki, mint asszony örökké szent lesz, 
Hiszen csak egy van... Édesanyánk. 

Köszöntöm az édesanyákat... 
Az élőket és a holtakat, 
Akiknek szíve nem tudja temetni 
Az úton elbukottakat. 
Akik a rosszért jót fizetnek, 
A vétkünkért is csak mosolyt... 
Akik az éjből nappalt tesznek, 
Ha veszély jönne valahol. 

Köszöntöm az édesanyákat 
És megcsókolom a szent kezet... 
Mert vetne meg a népek milliója, 
Ő akkor is a szívéből szeret. 
Hát van-e szebb és nagyobb a világon, 
És van-e fény, mely vetekszik vele? 
Mert vethet neki száz erő is gátat, 
Legyőzi mind a szeretet heve. 

Köszöntöm az édesanyákat... 
Könnyező szemmel csendesen... 
Ami csak áldás van az Égben 
Az Édesanyákra adjad Istenem.

(A verset beküldte: Orbán Péterné Bolf Kati)

A húsz legismertebb balatoni borász és vendéglá-
tós jelképesen a tó közepén, tavasznyitó hajóúttal
alakította meg a Balatoni Kört március 21-én, hogy
összefogásukkal, a helyi termékekre építő régióköz-
pontú gasztronómiával és innovatív megoldások-
kal magasabb szintre emeljék a vendéglátást.

Ragyogó időben indultak Füredről Siófokra a Kelén-
nel, az összefogás jegyében összekötve a két partot
tavasznyitó rendezvényükkel, az év első balatoni hajós
programjával. A tó közepén az alapítók négyméteres
Balaton sziluettet raktak ki boraikkal megtöltött poha-
rakból és ezekkel koccintva alapították meg ünnepé-
lyesen a Balatoni Kört. 

Folytatás az 5. oldalon.

A Kéknyelű nemzeti érték, amelyről saját érzék-
szerveinkkel is meggyőződhettünk március 19-
én a budapesti New York Palotában megrende-
zett „Badacsony New Yorkban” című összborvi-
déki rendezvényen, ahol a badacsonyi borászok
ambiciózus terveikről is beszéltek. 

Példás közösségi összefogás és több szervezet
együttes munkájának köszönhetően a Badacsonyi
Borvidék egyre jobban látszik a bortérképen. Immár
hagyományosnak tekinthető budapesti bemutatko-
zásukon 31 pincészet vett részt és terveikről is
beszéltek.

Váli Péter borász hangsúlyozta, hogy a badacso-
nyi borászok kezdeményezésére hamarosan létrejö-
vő Balatoni KÖR egyfajta gasztronómiai forradal-

mat kíván győzelemre vinni a magyar tenger
partján, ahol a helyi termékek és kezdeményezések
népszerűsítésével, együttes erővel igyekszenek
magasabb szintre emelni a balatoni gasztronómiát
és vendéglátást.

„Veszprém megye Terület-és Településfejlesztési
Operatív Programja kiemelt szerepet szán a megyei
Borút Egyesületek közös marketing támogatására
2014 és 2020 között. A közös munkára való felké-
szülés megkezdődött és hamarosan létrejön a Füre-
di-, a Somlói- és a Badacsonyi Borút Egyesüle-
tek közötti együttműködési megállapodás” –
mondta Borbélyné Galambos Gabriella, a Badacso-
nyi Borvidéki Borút Egyesület elnöke.

„A badacsonyi régió felébredt Csipkerózsika
álmából. Ma már a nyári szezonon kívül is töké-
letes kirándulóhelyszín, ahol számtalan kulturá-
lis- és gasztronómiai program közül lehet válogat-
ni” – mondta Istvándy Gergely, a főszervező Bada-
csonyi Céh Turisztikai Egyesület elnökségi tagja.

A több mint 500 főt megmozgató, exkluzív „Bada-
csony New Yorkban” rendezvény középpontjában a
borvidék híres fajtája, a Kéknyelű állt, amely a
badacsonyi gazdáknak köszönhetően reneszán-
szát éli. A rendezvényen rekordszámú Kéknyelűt
lehetett kóstolni, amelyről Szőke Barna, a NAIK
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet borászati veze-
tőjének előadásából azt is megtudtuk, hogy kivéte-
les élvezeti értékén túl, a borok között is kiemelke-
dően magas, emberi szervezetre gyakorolt pozitív
hatású vegyületeket tartalmaz.      Nádasi András
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Sikeres volt a világ legnagyobb Kéknyelű kóstolója

Ambiciózus tervek a Balaton borrégióban

Fotó: BCTE

Iskolánk néptáncosainak sikere

Kiemelt arany minősítést szereztek
Balatoni Kör alakult

Megnyerték a Gyenesdiáson március 8-án meg-
rendezett művészeti iskolák Nyugat-dunántúli
Regionális Versenyét a tördemici művészeti isko-
la harmadik évfolyamos tanulói.

A versenyen bemutatott 49 műsorból egyedül ők
kaptak kiemelt arany minősítést, ráadásul elhozták a
legjobb műhelynek járó vándorkupát is. Az együttes
többségét a mi iskolánk tanulói adják, oktatójuk Szabó

Csaba, a Badacsonytördemicen működő Táltos Művé-
szeti Iskola kihelyezett tagozatának létrehozója. Tanu-
lóink az idei tanévtől 1-5. osztályban heti 1 órában, óra-
rendi keretben néptánc oktatásban vesznek részt.

Ezúton is gratulálunk a szép eredményhez és
kívánjuk, hogy a továbbiakban ilyen lelkesen tán-
coljanak és ilyen szép sikereket érjenek el.

Krisztin N. Lászlóné igazgató

Fotó: Szántainé

Fotó: Stefler



K Ö Z É R D E K Ű
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u.14.)
H: 12.30-16.00 óráig; Sz: 13.00-17.00-ig; P: 8.00-12.00-
ig (K., Cs. zárt nap).
Telefon: 87/571-270, fax: 87/471-289
Fogadóórák:
(előzetes bejelentkezés a 87/571-270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első hétfő: 14.00-16.00-ig,
Orbán Péter alpolgármester
minden hónap harmadik hétfő: 14.00-16.00-ig,
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
minden szerdán 13.00-17.00-ig.
Badacsonytomaj VN Kft. 87/571-048, Fax: 87/571-057
e-mail: uzemeltetes@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu
Fogadó óra: H, Sz, P. 8.00-14.00 
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87-571-115, +36-30-852-9717
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu  
Web: www.badacsonyiprogramok.hu
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő. 
Városi Könyvtár: K, Sze, P: 10.00-18.00, Szo: 9.00-
13.00, 87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény - Tájház
Nyitva: K-P-Szo-V: 10-14, Sze-Cs: 14-18
Egry József Emlékmúzeum
Nyitva: H: szünnap, K-V: 10-18. Nyitás: május 1.
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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A megjelent írások és levelek a szerzők álláspontját tük-

rözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség vé-

leményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában

közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. A

beküldött írásokat minden esetben továbbítjuk az abban

érintetteknek. A Badacsony újságban megjelent írások,

fotók bárminemű felhasználásához a kiadó és a szer-

kesztő írásos hozzájárulása szükséges.

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca

Tördelőszerkesztő: Huszák László

Az újság a település honlapján is olvasható!

Helyi közéleti lap

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

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

április 28-29-30. 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 hiányá-
ban tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a válasz-
tott iskola első évfolyamára beíratni.

Krisztin N. Lászlóné igazgató

Beiratkozás a Tatayba

Tisztelt Hozzátartozók!
Településünk temetőiben sok a gondozatlan, ren-

dezetlen, elhanyagolt sírhely, síremlék.
Kérjük Önöket, hogy a temetőképre és az elhuny-

takra való tekintettel és tisztelettel e sírhelyek rend-
betételéről, helyreállításáról gondoskodni szívesked-
jenek.

Felhívjuk továbbá a Hozzátartozók figyelmét, hogy
az 1988. előtt megváltott sírhelyek megváltási ideje
lejárt, melyet a hirdetőtáblákon és a sírokon is jelez-
tünk. Kérjük, hogy amennyiben a sírhelyet a továb-
biakban is fenn szeretnék tartani, annak további
megváltása érdekében keressenek fel bennünket. 

Badacsonytomaj VN Kft.

Temetői információk

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Bada-
csonytomaj Város közigazgatási területén a lom-
talanítás időpontja:

2014. május   8-9-10-én lesz reggel 7 órától dél-
után 18 óráig az alábbiak szerint:

Badacsonytomaj: 2014. május  8. csütörtök
Konténerek helye: régi polgármesteri hivatal par-

kolója, Sportpálya (Sport utca), Edzőpálya (József
Attila utca vége), Egry József Művelődési Ház par-
kolója.

Badacsony: 2014. május 9. péntek
Konténer helye: Halászkert  parkoló (Badacsony

Park u.)
Badacsonyörs: 2014. május 10. szombat
Konténer helye: Csigáskuti út buszmegálló
A gyűjtőpontokon lehetőség van sértetlen elekt-

ronikai hulladékok elhelyezésére is!
Leadható hulladékok:  háztartási kis- és nagygé-

pek, távközlési berendezések, számítástechnikai
szórakoztató elektronikai cikkek, elektronikus bar-
kácsgépek, sportfelszerelések, világítótestek, akku-
mulátorok, elemek.

TILOS elhelyezni a lomtalanító konténerbe:
vegyes települési hulladék, tehergépjármű és mun-
kagép gumiabroncsok, zöldhulladék, háztartási
elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok( fes-
tékek, hígítók,vegyszerek, fénycsövek, elemek, akku-
mulátorok), insert hulladékok (építési törmelék,
bontásból származó anyagok, csempe), szelektíven
gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladékok.

Krisztin N. László
polgármester

Lomtalanítás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2014. évi munkaterve sze-
rinti soron következő ülését 2014. május 8.
napján 14.00 órakor a Badacsonytomaji Polgár-
mesteri Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca
14.) Rózsakő termében tartja.

A tervezett napirendi pontok:
• Gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló

(1997. XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdés)
• VN Kft 2014. I. negyedév gazdálkodásról beszá-

moló és a 2013. évi mérlegbeszámoló
• Menü Kft. 2014. I. negyedév gazdálkodásáról

beszámoló és a 2013. évi mérlegbeszámoló
• Pályázatokról tájékoztató
• 2014/2015. nevelési évben indítandó óvodai

csoportok számáról
• Beszámoló a polgármester átruházott hatás-

körben hozott döntéseiről
• Tájékoztató a két ülés között történt fontos ese-

ményekről
• Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati

döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásá-
ról

• Egyéb aktuális ügyek
Wolf Viktória aljegyző

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

2014. április 22., 23. 08.00–11.00
2014. április 24. 12.00–15.00

Pályázati felhívások
A Badacsonytomaj VN KFT meghirdeti a kezelé-

sében lévő önkormányzati tulajdonú helyiség bér-
beadását. A bérleti jogviszony 2014.máj.1.-től 2014
szept.30.-ig tart. Az üzlethelyiség kiadása pályázat
útján történik, a pályázati kiírás ügyfélfogadási idő-
ben a KFT irodájában átvehető. Az ingatlan a Bada-
csonyi strand területén, a bejárat mellett található,
a strandpénztárral egy épületben. A helyiség mére-
tei: 6,5 m x 5 m, azaz: 32,5 m2, előtte 6,5 m x 2 m
azaz: 13 m2 területtel, 230 V van, víz nincs.  A bér-
leti díj legkevesebb 655.000 Ft./szezon. A pályáza-
tokat 2014. ápr. 28-ig lehet benyújtani. Az ingatlan-
ra bejutást előzetes egyeztetés alapján a VN Kft.
biztosítja. Érdeklődni a 87-571-048 számon lehet.

• • •
A Badacsonytomaj VN KFT meghirdeti a kezelé-

sében lévő önkormányzati tulajdonú nyilvános illem-
hely bérbeadását. Az illemhely kiadása pályázat
útján történik, a pályázati kiírás ügyfélfogadási idő-
ben a KFT irodájában átvehető. A pályázat mellé csa-
tolni kell a köztartozás mentességről szóló igazolást.
Több azonos pályázat esetén a bérleti jog megszer-
zése licitálással történik, licitlépcső min. 10.000.- Ft.
A közölt díj az egy szezonra (2014. május 1.-októ-
ber 31.) megállapított legkisebb bérleti díj.

Badacsony rizlingsori nyilvános illemhely és az
előtte lévő terület nagysága: 40 m2, az épületet 2014.
évben teljesen felújították. A bérleti díj összege:
667.000 Ft/szezon.

A pályázatokat 2014. április 30-ig a Badacsony-
tomaj VN KFT címére (8258 Badacsonytomaj, Fő u.
14) kell eljuttatni. Felvilágosítást a 87-571-048 tele-
fonszámon adunk. 
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Pénzügyi ügyintéző
Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal pályáza-

tot hirdet a Költségvetési- és Adóosztály pénzügyi
ügyintéző munkakör betöltésére.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A pénztár - és pénzkezelés általános szabályai

megtartásával kapcsolatos feladatok, a házipénztár
ellátása. Szabályzatban meghatározott időközön-
ként a pénztárzárlat elvégzése, pénztárjelentés rög-
zítése. Közreműködik a készpénz-szállítási felada-
tokban, a készpénzkezeléssel kapcsolatos speciális
feladatok, a pénztárkezelés során a bizonylatokkal
kapcsolatos feladatok, az előlegekkel kapcsolatos fel-
adatok ellátásában. A letétek és az értékpapírok
kezelése, nyilvántartása. Közreműködik az ellátmá-
nyokra vonatkozó szabályok szerint az ellátmányok-
kal kapcsolatos feladatokban, ellátja az utalásokkal,
a bizonylatokkal kapcsolatos feladatokat, közremű-
ködik a könyvvezetési feladatok és a beszámolási
kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátásában.

A munkakör legkorábban 2014. július 1. napjától
tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: ápri-
lis 25. A pályázat elbírálásának határideje: május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt dr. Weller -Jakus Tamás nyújt, a 06 87 571
270-es telefonszámon. A teljes pályázati kiírás meg-
található a www.badacsonytomaj.hu oldalon.

Dr. Weller -Jakus Tamás jegyző

Védőnői állás
Badacsonytomaj Város Önkormányzata a

„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zott idejű tartós távollét idejére tartó közalkalma-
zotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő. A munkavégzés helye: Veszprém megye,
8258 Badacsonytomaj, Kert utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok: A 49/2004. (V. 21.)
ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői felada-
tok és a 26/1997. (IX. 03.) NM rendelet szerinti is-
kola-védőnői feladatok ellátása. Illetmény és jutta-
tások: Az illetmény megállapítására és a juttatások-
ra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, védőnői szakképe-
sítés; Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

cselekvőképesség; Felhasználói szintű MS Office
(irodai alkalmazások).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: Részletes fényképes, szakmai önéletrajz; 30
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres
pályázat esetén nyújtandó csak be, de feltétele a ki-
nevezésnek); iskolai végzettséget igazoló okirat má-
solata; pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot
a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető. A pályázat benyújtásának határide-
je: 2014. június 30. A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző nyújt, a +36 87 571 270-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton,
a pályázatnak a Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzata címére történő megküldésével (8258
Badacsonytomaj, Fő utca 14. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 1/167/2014., valamint a munka-
kör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július
10. A pályázati kiírás további közzétételének helye,
ideje: www.badacsonytomaj.hu – 2014. április 1.

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

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

Krisztin N. László polgármester

Kiadó a Kisfaludy ház
Badacsonytomaj Város Önkormányzata pályáza-

tot hirdet:
A Badacsonytomaj, 035/26 hrsz. alatt felvett 4497

m2 földterületen fekvő, Badacsony településrész,
Kisfaludy út 28. szám alatt található ún. „Kisfaludy-
ház Étterem” 5+5 évre szóló bérleti jogának megszer-
zésére. Az étterem befogadóképessége 120-200 fő.

A részletes pályázati kiírás a www.badacsonyto-
maj.hu honlapon teljes terjedelmében megtalálható. 

A pályázatról bővebb felvilágosítást nyújt Bada-
csonytomaj Polgármesteri Hivatalának Műszaki Osz-
tálya, Horváth Márta műszaki osztályvezető
(87/571-274), ahol a fenti ingatlan pályázati anya-
ga 2014. április 22-én 14:00 óráig benyújtható. 

Krisztin N. László polgármester

Az Önkormányzat pályázatai

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete (a továbbiakban BVÖKt) a
2014. március 13-ai soros ülésén többek között
a következőről határozott: 

192/2014. (III.13.) határozat
Badacsonytomaj város honlapjának üzemelte-
tése

BVÖKt elrendeli, hogy
1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata új

honlapjának tartalommal való feltöltését a Hiva-
tal munka törvénykönyves munkaviszonyban fog-
lalkoztatott, megfelelő szakképesítéssel rendelke-
ző dolgozója 2014. május 15-ig végezze el. 

2. azoknál az intézményeknél illetve szervek-
nél, ahol működik honlap, egy átlinkeléssel legyen
lehetséges az adatok elérése.

3. a feltöltött új anyag frissítésére a Hivatal
vezetése 2014. március 31-ig nevezze meg a fele-
lősöket annak érdekében, hogy konkrétan tudha-
tó legyen, hogy mely témában kihez kell fordulni.
Feladatuk a honlap tartalmának folyamatos aktu-
alizálása, friss tartalommal történő ellátása, külö-
nösen a hatályos jogszabályi előírásokra – az infor-
mációs önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint
a közzétételi listákon szereplő adatok közzététe-
léhez szükséges közzétételi mintákról szóló
18/2005. (XII.27.) IHM rendeletben foglaltakat. A
város intézményeinek és egyéb szervezeteinek
internetes megjelenésének integrálása. A honlapon
elhelyezett anyagok rendszeres archiválása.   Ky

Képviselő-testületi 
határozatok

A 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. számú mel-
léklete alapján nyugtaadási kötelezettségüknek
kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget azok az
adóalanyok, akik TEÁOR’08 55.1-55.3 szerinti
szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végez-
nek.

A szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásá-
nak részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemelte-
tési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.
(X.20.) Korm. rend. szerinti egyéb szálláshely-szol-
gáltatók, ideértve a falsi szálláshelyhely szolgál-
tatókat is. TEÁOR ’08 55.20 kódú Üdülési, egyéb
átmeneti szálláshely-szolgáltatás alá tartoznak.

Mentesülnek a gépi kiállítású nyugtakibocsáj-
tási kötelezettség alól az ÁFA-ról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 166. §-nak megfelelően, akik a
nyugtaadási kötelezettséget számla kibocsájtá-
sával teljesítik.

1. A NAV felé be kell jelenteni haladéktalanul
elektronikus formában PTGSZLAB adatlapon
annak a tényét, hogy a nyugta kibocsátási kötele-
zettség egy adott pénzátvételi helyen kizárólag szám-
lával történik.

2. Elektronikus úton adatszolgáltatást kell telje-
síteni a kiállított számlák adatairól a PTGSZLAA
adatlap kitöltésével.

2014. december 31-ig hetente, a tárgyhetet
követő hét negyedik napjáig kell adatot szolgáltat-
ni a 2014. február 28-át követően kibocsájtott szám-
lák tekintetében.

2015. januárjától havonta, a tárgyhónapot köve-
tő hó 15-ig kell beküldeni az adatszolgáltatást a
2014. december 31-ét követően kiállított számlák-
ról.

Akik 2013. szeptember 1-ét megelőzően is
nyugta helyett kizárólag számlát bocsátottak ki,
mentesülnek a 2014-ben kiállított számlákról tör-
ténő adatszolgáltatási kötelezettség alól. Ebben az
esetben haladéktalanul be kell nyújtani elektroni-
kus úton a PTGSZLAB adatlapot a kizárólag szám-
lával történő teljesítés megkezdésének időpont-
járól. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Veszprém Megyei Adóigazgatósága

Közlemény

Erdőtüzek
A tavasz az erdőtüzek szempontjából a legveszé-

lyeztetettebb évszakunk. Magyarországon évente
több ezer helyen keletkezik erdő-és vegetációtűz.
2013-ban a lángok több ezer esetben csaptak fel,
ebből közel 7000 hektáron 3565 esetben erdőt és
fásítást érte kár. A tüzek keletkezése több tényező-
től függ, azonban azok 99 százaléka emberi figyel-
metlenség, gondatlanság, sajnos szándékosság mi-
att történik meg. A mezőgazdálkodásnak még több
helyütt része a kora tavaszi rétégetés, amikor a
gondatlanul meggyújtott és nem kellően felügyelt
tűz olyan területekre is átterjedhet ami igen komoly
anyagi kárt okozhat.

Az erdőtűz kockázata jelentősen függ az időjárási
viszonyoktól. Erdőtűzveszélyes időszakban a vidék-
fejlesztési miniszter, vagy az erdészeti hatóság tűz-
gyújtási, illetve látogatási tilalmat rendelhet el
egyes erdőkben vagy akár az ország összes erdejé-
ben. Tűzgyújtási tilalom esetén az erdőkben – bele-
értve a kijelölt tűzrakó helyeket is – valamint az er-
dőterületek határától számított 200 méteren belül
sem szabad tüzet gyújtani.

Többek között a tűzesetek megelőzése érdekében
a 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,
kiemeli az 5. § - ában, hogy a „ földhasználó köteles
a termőföldet művelési ágának megfelelő termelés-

sel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül
a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyom-
növények megtelepedését és terjedését megakadá-
lyozni (hasznosítási kötelezettség),” tehát nem meg-
engedhető az, hogy például a parlagfű, egyéb szá-
raz gyomnövényzet elterjedjen, esetleges tűz esetén
a lángok terjedését elősegítse.

Abban az esetben, ha a termőföldet nem megfelelő-
en kezelik, az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bír-
sággal sújtja a földhasználót, illetve a tulajdonost.

A 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. melléklete
42. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

Aki „A termőföld védelméről szóló törvényben elő-
írt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötele-
zettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről
nem gondoskodik” 60.000-200.000,- Ft. közötti ér-
tékben tűzvédelmi bírsággal sújtható.

Az erdő- és vegetációtűz ellen a legjobb védekezés
az odafigyelés, hiszen amíg egy cigarettacsikk eldo-
bása kevesebb, mint egy másodpercet, a gondatla-
nul megkezdett kerti növényi hulladék meggyújtá-
sa néhány percet, addig a nem kívánt káros tűz el-
oltása akár több napot, egy idős erdő helyreállítása
akár évtizedeket is igénybe vehet.

Erdeink és természeti értékeink védelme mind-
annyiunk kötelessége!        Katasztrófavédelmi Ig.
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Tisztelt Lakosság, Tisztelt Ügyfeleink!
Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete az 10/2012. (III. 23.) számú rendeletében határozta meg

a fizető parkolókban fizetendő díjakat, melyek a következők:

Óradíj Napidíj Pótdíj 15 napon belül Pótdíj 15 napon túl
A díjosztály 270 Ft 1.300 Ft 4.050 Ft 11.070 Ft
B díjosztály 660 Ft - 9.900 Ft 27.060 Ft

Továbbra is lehetőség van a Badacsonytomaj VN Kft. irodájában - a Városháza második emeletén -
bérlet megvásárlására.

A bérletek díjai 2014. évben az alábbiak:
Heti bérlet Havi bérlet Idény bérlet

Helyi lakos - - 3.500 Ft
B.tomajon munkahellyel rendelkezők - 3.500 Ft 11.000 Ft
Helyi közület - 11.000 Ft 33.000 Ft
Nem helyi lakos, közület 4.000 Ft 12.000 Ft 36.000 Ft

A fenti árak az ÁFA-t tartalmazzák.
A díjköteles idő a továbbiakban a rendelet szerint minden nap április 01-től július 10-ig és

augusztus 21-tól október 15-ig, 8-20 óra között tart. A főszezonban (július 11-től augusztus 20-
ig) a Halászkert, az ABC és a Móló parkolóban 8-22 óra között tart a díjköteles idő.

Ügyfeleinknek lehetőségük van a parkoló díjat mobiltelefonnal megváltani. Ennek lehetőségéről
bővebben a www.fizessenmobillal.hu oldalon tájékozódhatnak.

Az Ad-hoc mobiltelefonos parkolás menete Badacsonyban:
1. A parkolás megkezdésekor küldje el SMS-ben a rendszámát (nagybetűvel, kötőjel nélkül, pl.:

ABC123) saját mobilszolgáltatójának megfelelően a 810-8258-as telefonszámra. (pl.: T-mobilos ügyfél:
06/30/810-8258.)

2. Miután elküldte az üzenetet, a parkolási rendszer regisztrálja a rendszámot és kezdeményezi a
parkolás elindítását. Az üzenet elküldését követő pár percen belül SMS-ben visszaigazolják a kérést.
Mindig várja meg a parkolás elindításának sikerességét igazoló SMS üzenetet!

3. A parkolás végén küldje el SMS-ben a STOP szót ugyanarra a telefonszámra, melyen a parkolást
kezdeményezte.

4. A parkolás lezárásáról SMS érkezik telefonjára.
Kérjük, ha a parkolással kapcsolatosan bármiféle kérdése, észrevétele van, jelezze a Badacsonyto-

maj VN Kft. felé személyesen, telefonon, e-mailben (parkolas@bvu.hu), vagy látogasson el a www.bvu.hu
honlapunkra. Badacsonytomaj VN Kft.

Parkolási rend

Eseményekben gazdag időszakot tudhat maga
mögött a Szín-Vonal Művészeti Iskola.

A Magyar Tehetséggondozó Szervezetek Szövet-
sége „A játék ereje - Országos Tehetségnap és
Tehetséglabirintus 2014” címmel tartotta meg
nagyszabású rendezvényét Budapesten. A MoM
Kulturális Központban összegyűlt nagy létszámú
vendégsereget – tehetségszakértőket, tehetséggon-
dozókat és diákjaikat - dr. Hoffmann Rózsa köz-
nevelésért felelős államtitkár és dr. Csermely Péter
akadémikus köszöntötte. A konferenciára és fog-
lalkozásokra érkezőket a Tehetségpontok Művésze-
ti Tagozatának képzőművészeti kiállítása fogadta.
Az első emeleti folyosón és az ahhoz csatlakozó
kiállító és foglalkoztató teremben a badacsonyto-
maji Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola bemu-
tató anyaga kapott helyet, melyet több százan
megcsodáltak. Az országos tehetségnap rendezvé-
nyén a Szín-Vonal Művészeti Iskola a Tehetségla-
birintus tevékenységében igen fontos szerepet töl-
tött be. Az iskola igazgatója Baranyai Zoltánné és
tanára Széplaki Nóra a Tehetséglabirintus képző-
művészeti műhelyét vezette, ahol az egész napos

program során a bemutatót tartó diákok segítsé-
gével közel 300 érdeklődőt avattak be a nemeze-
lés és könyvkötés műhelytitkaiba. Mindenki
dicsérte az intézmény diákjainak tudását. A
műhelyfoglalkozást megtekintette dr. Csermely
Péter professzor, Bajor Péter elnök és több neves
tehetséggondozási szakember is és mindegyikük
rendkívül elismerően szólt az intézmény kiállítási
anyagáról és a tehetséggondozásban folytatott
munkájáról.

A köznevelésért felelős miniszter minden évben
a tanév rendjében meghirdeti azokat a tanulmá-
nyi és művészeti versenyeket, melyeket a legmeg-
határozóbbnak ítél. Az EMMI az alapfokú művé-
szeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanu-
ló diákok számára a 2013/2014-es tanévben a
IV. Országos Kézműves versenyt melynek helyszí-
ne Szarvas; és a IV. Országos Makett-, fatárgy-
készítő- és fémműves versenyt hirdette meg, amit
pedig Győrben rendeznek.

A több mint 300 képzőművészeti iskolából 155
tanulót válogatott be a zsűri a két országos ver-
seny döntőjébe, a tanulók közül 54 a Szín-Vonal
Művészeti Iskola tanulója, ami példátlan ered-
mény. Az Oktatási Hivatal által felkért zsűri a
nevezési munkák alapján választotta ki az orszá-
gos verseny résztvevőit. A kézműves verseny dön-
tőjébe Badacsonytomajról Kovács Krisztinát, a
fatárgy készítő versenyre Békési Zsombort, papír
és makett készítő versenyre pedig Barna Brigittát
és Gerstenkorn Amáliát hívta be a versenybizott-
ság. Az országos versenyre történő bejutás óriási
elismerést jelent, nagyon büszkék vagyunk tanu-
lóinkra. 

A Falu- és Városvédők Szövetsége által kiírt „Fia-
talok az épített és természeti környezet védelmé-
ért” országos rajzpályázaton Béres Elizabett Kitti
3. helyezett, Szabó Fédra és Vigánti Virág külön-
díjas lett. Baranyai Zoltánné

Szín-Vonal hírek

Kirándultak 
a nagycsoportosok

Színház az oviban

Izgatott készülődés előzte meg azt kirándulást,
melyet Tapolcára, a Malom-tóhoz szerveztünk
nagycsoportos óvodásainknak.

Ezúttal menetrendszerű buszra szálltunk, hogy a
gyerekek megtapasztalhassák a közlekedés ezen
formáját és szabályait is. A szépen parkosított
Malom-tónál megfigyeltük a vízi növényeket, meg-
csodáltuk a hatalmas malomkereket, leginkább
azonban a vízben úszkáló halaknak örvendeztek az
ovisok. Szemtanúi lehettünk a Veszprém megyei
búvárklub érdekes munkájának, akik a bedobált
szeméttől éppen akkor tisztították meg a Malom-
tavat. Az itt található játszótéren elfogyaszthatták a
kis hátizsákokban cipelt elemózsiát, majd egy nagyot
játszhattak is a gyerekek. Hazafelé vonattal utaz-
tunk, ami több kisgyermeknek is újdonságot jelen-
tett. Sok-sok élménnyel tértünk vissza óvodánkba,
melyekről szívesen meséltek kisebb társaiknak is!

Kovács Zsuzsanna óvónő

A Víz világnapja alkalmából kirándulást szervez-
tünk a középső- és nagycsoportos óvodás gyer-
mekek számára a Kis-Balatonhoz, és Kápolna-
pusztára.

A víz, mint a létezés egyik legfontosabb elemével
való ismerkedésen túl, a kirándulás sokféle tapasz-
talatszerzésre, ismeretbővítésre is alkalmat adott. A
közös "kitekintés" városunkból, fejlesztette környe-
zeti szemléletüket, erősítette az együvé tartozás érzé-
sét. A jó hangulatú kiránduláson természetesen
mindenki megéhezett, jólesett az otthoni finomsá-
gok elfogyasztása. Farkas Éva 

óvónő

Köszönetnyilvánítás
A Pipitér Óvoda dolgozói és az óvodás gyermek-
ek tisztelettel megköszönik Nagy Lajos Úr támo-
gatását, hogy ismét 70 db tojással járult hozzá
a húsvéti ünnepkör színesebb lebonyolításához.

Fotó: Óvoda

Fotó: Óvoda

A Kabóca Bábszínház Gomboló című előadását tartotta a
badacsonytomaji Pipitér Óvodában március 3-án. A művé-
szi előadás lenyűgözte az óvodás gyermekeket, akik csillo-
gó tekintettel, kitartó figyelemmel és derültséggel kísérték
végig a mesejátékot

Fotó: Baranyai

Békési Zsombor, Barna Brigitta, Gerstenkorn Amália és
Kovács Krisztina

A Víz Világnapján
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xFolytatás az 1. oldalról

NABE védnökség
A Nők a Balatonért Egyesület minden csoportja
megemlékezett a Víz világnapjáról, de a bada-
csonytomaji csoport rendhagyó módon, a Bada-
csony-hegyre invitálta az érdeklődőket. 

Csoportunk alakulásának évében volt ugyanis a
Ranolder kereszt felállításának 140. évfordulója és
mi védnökséget vállaltunk a kereszt fölött. Ez első-
sorban a környékének évente legalább egy alka-
lommal történő takarítását foglalja magában. Egye-
sületünk céljai között nemcsak a Balaton védelme,
hanem a természeti- és épített környezet megóvása
is szerepel. A kellemes túra után a partra érve azért
nem maradt el a Balaton előtt való tisztelgés sem,
koszorúzással, népdalok éneklésével zárult a prog-
ram. Farkas Éva csoportvezető

Maraton
Óriási sikerrel, felejthetetlen hangulatú záró-
nappal fejeződött be a 7. Spuri Balaton és Fél-
balaton Szupermaraton, melynek mezőnye
összesen 42 balatoni településen haladt keresz-
tül.

18 országból érkeztek versenyzők, többek közt
Hong Kongból, az USA-ból és Ausztráliából is. A 216
fős egyéni mezőnyben minden harmadik futó kül-
földi volt. Steib Péter idén 13 óra 21 percet töltött
el az életéből azzal, hogy teljesítse a 195, 4 km-t. A
nőknél pedig a keszthelyi Tigyiné Görög Veroniká-
nak nyert. A szervező bizottság döntése alapján ettől
az évtől kezdve a tragikus sorsú hegymászóra és
futótársra emlékezve kiadják a Kiss Péter emlékdí-
jat. A versenyt teljesítő legifjabbat illeti az elisme-
rés, idén a díjat a 20 éves Kovács Imre érdemelte
ki. A legidősebb férfi résztvevő 73, a hölgyeknél 65
éves volt. A női váltóknál a HOSOSZ katonacsapa-
tának "legénysége" győzött. A kísérőkkel és szerve-
zőkkel együtt egy 2000 fős karaván kerülte a még
szezon előtti Balatont, megtöltve a szálláshelyeket,
a már nyitva lévő vendéglőket, kávézókat. Kb. 6000
vendégéjszakát töltött el a mezőny a tó mellett. A
szigligeti Vadász Attila a fél-maratoni betétszám-
ban indult idén és a 27. helyen végzett. Az indulás-
ban támogatták: Fedő Róbert, Forintos Ervin, Orbán
Péter, Szántai Ferenc, Török Zoltán helyi vállalko-
zók. BSI - Ky

Fotó: NABE

A Badacsonyon tett szemétgyűjtő túra után a Balatont is
megkoszorúzta a NABE a Víz világnapján

Kulturált illemhely

Fotó: Sipos

Elkészült a badacsonyi „rizlingsor” végében található nyil-
vános illemhely felújítása, a műszaki átadás április 14-én
megtörtént, az üzemeltetésre vonatkozó pályázati lehető-
ség pedig még április 30-ig nyitva áll

Tisztelt badacsonytomaji polgárok!
Sajnos az élet fordula-

tait nehéz kiszámítani,
mert néha akaratunktól
független befolyások, be-
folyásolók is beleszólhat-
nak sorsunkba, viszont
hiszem, hogy semmi nem
történik véletlenül, és
mindennek oka van.

Azt minden esetre sze-
retném a nyilvánosság
tudomására hozni, hogy
nem önszántamból és
nem a képzettségemből eredendő hiányosság okán
hagyom el a város kulturális intézményét, hanem
tőlem független okokból, néhány döntéshozó jól
megfontolt akaratából kényszerülök távozni.

Tisztelt badacsonytomaji polgárok!
2009-ben az előző képviselő testület által kiírt

pályázat második fordulójában nyertem el az intéz-
mény vezetésére kiírt pályázatot. A körülmények
sajnos nem voltak a legjobbak, egy szétzilált, több
éven keresztül karizmatikus vezető nélküli intéz-
ményt kellett átvennem, teljesen lerobbant infrast-
ruktúrával, amatőr művészeti csoportok, kulturá-
lis koncepció és perspektíva nélkül.

Az akkori testület és polgármester úr bizalmát
élvezve, komoly munkába kezdtünk és mára, egy
megerősödött, múzeummal és tájházzal is bíró, kul-
turális koncepcióval, közművelődési elgondolással
és stabil technikai bázissal rendelkező, PR és turisz-
tikai feladatokat is ellátó intézményrendszert sike-
rült kiépítenem. 

Az elmúlt évek alatt több pályázatot sikerült meg-
nyernünk, az idei pályázatokkal együtt  kb: 44MFt
értékben, amelyek a rendezvények színvonalát és a
kulturált szórakozás lehetőségét is biztosítják és
biztosították. A legfontosabb eredményemnek mégis
az amatőr csoportok létrejöttét tartom.

Büszke vagyok arra, hogy egy erős Himfy Irodal-
mi színpadot hoztunk létre Tóth Mariann segítsé-
gével. Büszke vagyok arra, hogy az én kifejezett
kérésemre, inspirációmra és támogatásommal hozta
létre az Ezüst Kükapu Táncegyüttest, Nagy László
kollégám. Örvendetesnek tartom a Foltvarró Klub
létrejöttét és tevékenységét.

Inspirációmra és az én gondolatmenetem mellett
sikerült létrehozni a város Kulturális Tanácsát, ami
sajnos nem igazán kapja meg azt az elismerést, és
feladatot ami miatt létrehozásra került. Büszke
vagyok a Manó Klubban elért eredményeinkre.

Nagy örömömre szolgált, hogy komoly segítséget
adhattam az óvoda, iskola, a Nyugdíjas Egyesület, a
Sporthorgász Egyesület, a Sport Egyesület és a Bada-
csonyörsi Érdekvédelmi Egyesület rendezvényeihez, a
CÉH Turisztikai Egyesületnek, az Olvasó Körnek, a Nők
A Balatonért Badacsonytomaji Csoportjának, Polgár-
őrségnek és a sok – sok egyéb civil kezdeményezésnek.

Örömmel töltött el az a tény, hogy az iskolások
már név szerint is ismertek, ami azt jelentette szá-
momra, hogy az intézmények közötti kapcsolattar-
tást sikerült egy egészen komoly szintre emelnem.

Nagyon fontos feladatomnak tartottam az egy-

házzal, egyházi szervezetekkel való folyamatos kap-
csolattartást, amit úgy érzem jobban sikerült meg-
valósítanom elődeimnél.

Büszke vagyok az általam meghonosított rendez-
vényekre, a kávéházi estekre, a Badacsony Tehet-
ség Kutatóra, az Országos Egry rajzpályázatra, a
Lányi Emlékünnepségre, a múzeumi zenés és iro-
dalmi estekre, a költészet napi versfelolvasó körutak-
ra, a zenei vetélkedőkre, az Imre napi búcsúk újra-
szervezésére, a sportmajálisokra, ahol a megszün-
tetett futball csapat mérkőzéseinek hiányát a váro-
si  bajnokság megszervezésével pótoltuk, és végül,
de nem utolsó sorban a Badacsonytomaj Kultúrájá-
nak Támogatásáért emlékplakett létrehozására.

Örömmel tölt el, hogy sikerült megalkotnom, a
borászati szakmával együtt és egyetértésben a Bada-
csonyi Borhetek Részvételi szabályzatát és elsőként
sikerült 2010-ben, ennek okán a borászokat végre
egy közös cél érdekében fehér asztalhoz ültetnem.

Büszke vagyok arra, hogy az általam szervezett
turisztikai rendezvények szakmai megítélése is pozi-
tív elismeréseket eredményezett. Megelégedettséggel
tölt el a tudat, hogy nagyra becsült és szeretett Kos-
suth és Munkácsy díjas művészünk, Udvardi Erzsé-
bet útmutatását követve igazgattam az Egry József
Emlékmúzeumot és ez évben az én ötletemre és
előzetes tárgyalásaimra alapozva, Udvardi Emlékki-
állításnak adhat otthont az intézmény.

A közmédiákban kapcsolataim révén generált sze-
repléseink is pozitív töltetet adtak városunk orszá-
gos megítélésének. Végül, de nem utolsó sorban
örömmel töltött el, hogy a kulturális élet civil szpon-
zorációs hátterét is sikerült kialakítanom. 

Tisztelt Badacsonytomaji Polgárok!
Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem Pol-

gármester Úrnak, hogy az elmúlt években támogat-
ta munkámat, igaz néha voltak ellenkező irányú
gondolataink, de még mielőtt bárki azt gondolná,
hogy hatalmi szóra esetleg ezeket meg kellett volna
változtatnom, bátran kijelenthetem, hogy nem, min-
dig a szakmai gondolatmenet volt az első, és ha ezt
indokolni is tudtam, akkor a döntés az enyém volt.

Továbbá nagyon köszönöm a város polgárainak,
civil szervezeteinek, vállalkozóinak intézményeinek
és kollégáimnak a sok – sok segítséget, amit az
elmúlt néhány, dolgos év alatt kaptam.

Kívánom utódomnak, hogy az általam pályázat-
tal és tervezéssel előkészített rendezvények lebo-
nyolítása sikeres legyen. Különös tekintettel gondo-
lok itt a városnapi 1+1millió forintos MVH pályázat-
ra és a Badacsonyi 50. szüretre elnyert 20 milliós
MVH pályázatra, amelyek megfelelő alapot nyújta-
nak egy sikeres és méltó rendezvényhez.

És végezetül, további sikeres munkát kívánok
Badacsonytomaj polgárainak, ide értve azokat a
képviselőket is, akik nem tartottak méltónak arra,
hogy népművelőként továbbra is itt dolgozhassak
Badacsonytomajon.

Bízom abban, hogy távozásom nem végleges, hisz
ez a település nagyon közel került hozzám, nagyon
sok szeretetre méltó emberre, barátra leltem itt,
amely kötelez arra, hogy tudásommal, gondolataim-
mal továbbra is segítsem a település életét.   

Fodor József

Balatoni Kör alakult

Viszontlátásra Badacsony!

Stratégiai partnerként meghívták a Magyar Turizmus
Zrt, a Balaton Turizmus Szövetség, a Balaton Fejlesz-
tési Tanács és a Bahart vezetőit, valamint a szőlő-bor-
ágazat fejlesztéséért felelős miniszteri biztost, hogy a
régió számára kialakítandó jövőképről tárgyaljanak. Dr.
Kiss Eliza miniszteri biztos kiemelte, a Balatonra kell
építeni a bormarketingen túl akár az országimázst is,
mivel az arculatépítés fő értékeit egyesíti itt páratlan
környezetben a borturizmus és a régiós gasztronómia,
melyeknek látványos fejlődését láthattuk az utóbbi
években. A turizmus képviselői is hasonlóképp nyilat-
koztak.

Fő céljaikkal kapcsolatban kiemelték, hogy a szűk
nyári szezonon túl négy évszakos szezonalitás alakul-
jon ki a tóparton. Az alapítók már most is egész évben
nyitva tartanak, de szeretnék, ha ez általánossá válna
a Balatonnál. Nemcsak a gasztronómia és a vendég-
látás magasabb szintre emelése a céljuk, hanem álta-
lában a balatoni életminőség javítása a régióközpontú
szemléletmód révén, összefogásukkal természetes egy-
ségként kezelve a Balatont. Távlati céljuk a Balaton
arculati elemeinek jobb kidolgozása és egy jövőkép
kialakítása a régió számára. 

Kardos Gábor szervező
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Kárpáti Lajos Béla „Bocsánatkérés”?
A Badacsony újság előző számában tájékoztattam
a lakosságot, hogy milyen ítéletet hozott a bíró-
ság. Az ellenem irányult rágalmazások, becsület-
sértések ügyében, melyet Kárpáti „Úr” követett el. 

Az elsőfokú ítéletet a Badacsonytomaj TV előtt
felolvastam a testületi ülésen és tévesen azt állítot-
tam, hogy ez az ítélet jogerős. Ezen állításomért
Kárpáti Lajos beperelt polgári peres úton 500.000
Ft-ra, továbbá, hogy kérjek tőle bocsánatot. Mivel
közben megszületett ellene a másodfokú ítélet, mely
már jogerős, úgy gondolom, hogy bocsánatot talán
neki illene kérnie tőlem, de én „ilyen” embertől még
a bocsánatkérését sem várom el, mivel másodfokon
sem mentették fel.

Az előző számban sajtóhiba miatt kimaradt egy
szó, a „próbára”, melyet Kárpáti úr a bíróságon
szóvá tett, ezért a másodfokú ítéletet mellékletként
közöljük, a kimaradt szót külön kiemelve, ferdített
vastagított szövegezésben: A Tapolcai Városi Bíró-
ság 2012. november 14. napján kihirdetett
3.B.89/2012/8. számú ítéletét annyiban megváltoz-
tatja, hogy a vádlott cselekményét a 2012. évi C. tör-
vény (Btk.) 226. § (1) bekezdésében meghatározott
és a (2) bekezdés b) pontja szerint minősülő folyta-
tólagosan elkövetett rágalmazás vétségének minő-
síti, amiért a vádlottat 1 (egy) év 6 (hat) hónapra pró-
bára bocsájtja. Egyebekben az elsőfokú bíróság íté-

letét helyben hagyja. 
Kárpáti úr, sajnos nem tudja értelmezni az ítéle-

tet, vagy nem akarja tudni. Másodfokon nem eltö-
rölték, hanem enyhítették. Ön azt hajtogatja, hogy
én lejáratom. Higgye el, nekem nincs rá szüksé-
gem, ezt megteszi saját maga. Én Önt soha nem
mocskoltam az újságban, szórólapokon senkit,
Önnel ellentétben, én csak tényeket közöltem. A
szerkesztő nem felelős azért, hogy tényeket közölt.
Azért, hogy Ön a bizonyítványát magyarázni szeret-
né az Ön gondja. Kárpáti úr, Ön szerint az ítélet
melyik mondata hazugság? Nem én írtam!

Amennyiben Kárpáti úr hozzájárul, hajlandó
vagyok közzétenni az ítélet többi, indokoló részét is.   

Végül szeretném megjegyezni, hogy Kárpáti „Úr”
pereskedések helyett az idejét arra fordítsa, hogy
tájékozódjon a település közéletéről, például: a lab-
darúgó csapatról, mert a bíróságon megjegyezte,
hogy újra szeretné indítani. Közlöm Önnel: már 1
éve működik Orbán Zsolt, Tombor Péter és jóma-
gam kezdeményezésére. Ha ideje telik, elindíthatná
a beígért vitorlás iskolát, melynek még a település
is hasznát venné!

Részemről lezártnak tekintem az ügyet, Kárpáti
„Úr”! Oly rövid az élet, élvezze egészségben nyugdí-
jas éveit! Tisztelettel:         Orbán Péter 

képviselő

Ez a valós tájékoztatás
A márciusi Badacsony újságban Orbán Péter kép-

viselő aláírásával megjelent egy érdekesen szemez-
getett „Tájékoztató”. Kárpáti Lajost igyekszik lejárat-
ni, ki tudja már hányadszor. Megígértem, hogy a
közöttünk folyó perpatvar eredményéről tájékozta-
tom a lakosságot, de az „alpolgármester” úr siet
valahová. Ráadásul, valamiért még mindig jobban
tetszik neki az első fokú ítélet, és az abban szerep-
lő pénzbüntetés, amelyet a Törvényszék tavaly már
jogerősen eltörölt.  2013 január 24-én is azt olvas-
ta fel a kameráknak. Határozottan azt mondta rá:
jogerős. És még most is azt idézgeti megszállottként.

Ennek pedig a Badacsony újság szerkesztője helyt
ad. Hiába a Badacsonyi Média Etikai kódex, amely
azonos lapszámban a válasz lehetőségét kötelezően
biztosítja, ez most jó magyarsággal meg lett….. szeg-
ve. Nem először. Az én írásaimat rendre kihagyja,
de ha valaki engem rágalmaz, arra Kalmár György
felelős szerkesztő úgy helyesel, mint a Wartburg
ablakában bólogató kutya. Hát, aki felelős, feleljen.

Még egyszer leírom, így talán érthetőbb: az első-
fokú (tapolcai) ítéletben szereplő pénzbüntetést a
másodfokú (Veszprém-megyei) Törvényszék a múlt
évben eltörölte. Az ítélet azonnal jogerőre emelkedett.

Orbán úrnak mégis a tapolcai ítélet hangzik job-
ban, mert azóta sem mulasztja el lépten-nyomon ter-
jeszteni. A Veszprém-megyei Törvényszéken márci-
us 27-én a bíró kérdésére el is mondta, hogy nem
tudja a különbséget a büntetés és az intézkedés
között. A Badacsony újságban és a Televízióban

közzétett nyilatkozataiból az is kiderül, hogy a jog-
erős ítélet intézményét sem ismeri. Azt is nyilatkoz-
ta: „Az ellenem folyó perben…” Ha kiment volna a
fejedből, kedves Péter, nyomatékkal emlékeztetlek,
hogy te jelentettél fel engem, te voltál a felperes. Én
pedig vádlott, életemben először.

Elfogadható, ha egy alpolgármester a bíróságon
arra hivatkozik, hogy nem tudja, mi a büntetés, az
intézkedés? Nem tudja, mi az első fokú, vagy a jog-
erős végzés? Talán még belefér. Csak akkor óvato-
san nyilatkozgasson! 

A bíró kérdésére azt vallotta, hogy ő mindezt csak
a Képviselő-testületi ülésen mondta el. Rendben,
Péter, de talán akkor nem így kellett volna kezdeni:
„Szeretném tájékoztatni a TV nézőket és a lakossá-
got”…  És az újságban megjelent nyilatkozatba is
bemásolni olyan  mondatot, amely nem igaz.

Orbán Péter valótlan tényállításai helyesbítését
és 500 ezer Ft közérdekű célra fordítandó bírság
megfizetésére kötelezését kértem a Törvényszéktől.
És ezt sem haragból, hanem nevelési szándékkal,
mert valami miatt még mindig hiszek az emberi
értelemben.  A peres eljárás még tart.

Visszahallottam már pletykákat a településen,
hogy engem tulajdonképpen másfél év börtönbün-
tetésre ítéltek, és három évre eltiltottak a közügyek-
től. Ezúton szeretném megnyugtatni a sorsom iránt
fogékony badacsonytomajiakat, hogy szabadlábon
vagyok, kitűnően érzem magam, a bablevessel ráér-
nek. Kárpáti Lajos

Víz világnapja
Kékkúton

Március 21-én Kékkútra kirándultunk a Víz vi-
lágnapja alkalmából a 3 - 4. osztályosokkal, Marika
nénivel, Gyöngyi nénivel és Csilla nénivel. Érdekes
előadást hallgattunk a víz fontosságáról, majd kvíz-
kérdésekre válaszoltunk. Körbejártuk az üzemet
vicces hálóval a fejünkön. Megnéztük, hogyan te-
szik raklapokra és csomagolják az ásványvizet.
Tettünk vízcseppes fogadalmat. Eljátszottuk a
Hihetetlen utazás játékot, ahol 9 helyszínt végigjár-
tunk a víz körforgása alapján. Minden állomáson
más színű gyöngyöket kaptunk és a végén szép szí-
nes karkötőt fűztünk belőle. A nap végén közös
csoportkép készült rólunk.

Köszönjük a Kékkúti Ásványvíz Zrt-nek az érde-
kes programokat, a finom ebédet és a sok ajándé-
kot.                 Szabó Fédra 3. osztályos tanuló

Fotó: Iskola

A BSE mérkőzései
Egervölgye SE M.apáti - BSE 0:3
BSE - N.gulács-Kisapáti SE 3:0
ápr. 27. vasárnap 16.00 Balatonszepezd SC 
máj. 01. csütörtök 16.30 Dörögd-Halimba SE 
máj. 04. vasárnap 16.30 Balaton SE Szigliget
máj. 11. vasárnap 16.30 Balatonederics SE 
máj. 18. vasárnap 16.30 L.istvánd-Uzsa SE 
máj. 25. vasárnap 17.00 Zánka SE 
jún. 01. vasárnap 17.00 Szamaras SE Csabrendek 
jún. 07. szombat 17.00 Nyirád KSE 
jún. 09. hétfő 17.00 Révfülöp NSE 
jún. 15. vasárnap 17.00 Káptalantóti LC 

A tartalék csapat minden alkalommal 2 órával
korábban lép pályára. 

Kiemeléssel jelöltük a Badacsonytomaji SE
hazai mérkőzései.

A BSE beszámolója
A Badacsonytomaji Sportegyesület számára 2013.

évben biztosított 1.000.000 forint önkormányzati
támogatás összegéről az alábbiakban számot ad:

Sportszolgáltatás 340.000 Ft
Nevezés- és versenydíjak 220.150 Ft
Sportruha, cipő 386.990 Ft
Étel, ital, egyéb 85.795 Ft
Személyszállítás, kiküldetési- és útiköltség

28.244 Ft
Összesen: 1.064.179 Ft

Az eredeti számlák fénymásolatát az Egyesület az
Önkormányzat felé leadta az elszámoláskor.

Az Egyesület ezúton is köszöni az Önkormányzat
támogatását!

Badacsonytomaji Sportegyesület 
elnöksége

Nyílt napokat tartottunk iskolánkban március 4-
5-én az alsó tagozatban és  március 18-19-én a
felső tagozatban. 

Ezeken az órákon megtekinthették a Kedves Szü-
lők az iskolában, az órákon  folyó munkát és meg-
nézhették, hogy csemetéjük milyen aktívan vesz
részt a feladatok megoldásában.

Köszönjük a szülőknek, hogy ilyen sokan eljöttek
és kíváncsiak voltak a pedagógusok munkájára és
gyermekeikre. 

Nagyon fontosnak tartjuk az iskola és a szülői ház
kapcsolatát, ennek egyik formája a nyílt napokon
való találkozás. Továbbiakban is számítunk érdek-
lődésükre, támogatásukra és buzdítjuk azokat a
szülőket is, akik nem tudtak az idén eljönni, hogy
a következő évben ők is jöjjenek el, kövessék nyo-
mon az iskolában folyó munkát. 

Örömünkre szolgál, hogy a nyílt napok utáni szü-
lői munkaközösségi ülésen, a Kedves Szülők pozi-
tívan nyilatkoztak a nyílt napokon szerzett tapasz-
talataikról. Krisztin N. Lászlóné

igazgató

Nyílt napok a Tatayban
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BORBARANGOLÁS BADACSONYBAN 2014. –
Egy jóízű kaland a Vulkánok völgyében…
Kedves BORBARÁT!

A badacsonyi borászok szombatonként ismét
bemutatják a pincék rejtekében őrzött legzamato-
sabb boraikat, melyeket ínycsiklandó falatokkal
és kellemes dallamokkal tesznek még felejthetet-
lenebbé.

További titkokat az étkekről, zenéről, nyitva tar-
tásról, szállásról, és a résztvevő pincészetekről a
www.badacsony.com oldalon lehet megkaparinta-
ni. 
BORVACSORÁK időpontjai:
BORBÉLY CSALÁDI PINCÉSZET: április 12.; tel.:
06-30/927-1414

NÉMETH PINCE: április 19.; tel.: 06-70/772-1102
SABAR  BORHÁZ: április 26.; tel.: 06-30/518-
4540
SIPOS BORHÁZ: május 3.; tel.: 06-30/651-5687
SZABÓ CSALÁDI PINCE: május 10.; tel.: 06-
30/851-8848
SZEGEDY RÓZA-HÁZ IRODALMI és BORMÚZE-
UM: május 17.; tel.:  06-70/382-9210              
MÁLIK PINCE: május 24.; tel.: 06-30/530-0136
LÉRÁNT PINCE: május 31.; tel.: 06-70/307-9619
SZENT GYÖRGY PINCE: június 7.; tel.: 06-
30/333-4444
GÜNS PINCE: június 14.; tel.: 06-20/441-0084
CSOBÁNCI BORMANUFAKTÚRA: június 21.; tel.:
06-30/659-9901

A Badacsony Régió a belföldi vásárokon
A Badacsony régió április elején fejezte be a
2014-es belföldi turisztikai vásárjáró körútját. 

Egyesületünk képviseletében a Balaton régió
standján több belföldi turisztikai vásár helyszínén
is megtalálhatták pultunkat az érdeklődők. A bu-

dapesti, már-már kötelezőnek mondható Utazás
kiállítás mellett a megjelentünk Debrecenben,
Szegeden és Győrben is. A standhoz érkező látoga-
tók az átfogó régiós információk mellett szállás- és
programajánlatokat is kaphattak.

Még mindig tart a Borbarangolás!

A badacsony.com 
honlap frissítése

Kérnénk minden Tagunkat, ha változás történt a
honlapon eddig szereplő adataiban (árak, nyitva
tartás, fotók stb.) tájékoztassa irodánkat, hogy fris-
síthessük, aktualizálhassuk. 

Elérhetőségünk: 87/531-013 vagy e-mailben
badacsonytomaj@tourinform.hu

Nyári gyakorlat a
Tourinform Irodában

Csatlakozz Te is a badacsonyi Tourinform iroda
csapatához nyári gyakorlatod idejére!

Várjuk szeretettel minden olyan főiskolai/egyete-
mi diák jelentkezését, aki turizmus-vendéglátás vagy
a területet érintő szakon tanul.

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület által
működtetett Tourinform irodában 2014. július -
augusztus időszakra keresünk gyakornokokat.

A német, angol nyelvtudás, helyismeret előnyt
jelent!

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a bada-
csonytomaj@tourinform.hu e-mail címen lehet.

Nyitott Balaton – május 1-11.
Májusban robban a tavasz a Balatonon, hiszen
Nyitott Balaton névvel május 1-11. között tava-
szi akció indul a térségben. A program célja meg-
mutatni, hogy a balatoni régió nem csak a nyári,
fürdőzésre alkalmas időszakban jelenthet vonzó
úti célt, hanem a tavasszal is képes tartalmas
kínálatot biztosítani a turisták számára.

Az idén korábban nyit a Balaton: lovaglás,
kalandparkok, vízparti aerobik, vezetett kirándulá-
sok, parti piknik minden délután, zenés tavaszi
utcák este, kocsmamozi és minden, ami belefér…

20 település kitárt kapukkal vár május 1. és
11. között Almáditól Füreden és Keszthelyen át
Siófokig – bárhová nézz is, nyitva lesz a Balaton!

Vendégül látjuk az országot tavasszal – a Balato-
non.

Az akcióhoz természetesen csatlakozott a bada-
csonyi térség is. Számos túrával és színes progra-
mokkal várjuk az érdeklődőket!

Badacsony és környéki programokról röviden:
• Május 1-11. Várjátékok a szigligeti várban
• Május 1-3. Tavaszi Festőverseny Ábrahámhegyen
• Május 2-11. között reggeli frissítő torna lesz a
badacsonyi strandon
• Május 2. Szigligeti gyalogtúra az Óvárhoz

• Május 3. Ábrahámhegyi gyalogtúra
• Május 3. Halászléfőzés és Horgászverseny Ábra-
hámhegyen
• Május 4. Klastrom élménytúra a Badacsony-
hegyen
• Május 5. Túra a badacsonyi bazaltorgonákhoz
• Május 6. Badacsony túra
• Május 6-11. között megtekinthetőek az alábbi
kiállítások Badacsonytördemicen:
Herczegh Ferenc kiállítás
Régi badacsonyi képeslapok kiállítása
• Május 7. Nordic Walking túra Szigligeten
• Május 8. Badacsony hegykerülő kerékpár túra
• Május 9. 19 órától táncház a Tördemic Tánc-
együttessel a Faluházban
• Május 10. Tanösvény túra Badacsonyban
• Május 11. Tördemic túra

Az akció ideje alatt az egyéni látogatók ingye-
nesen tekinthetik meg a Szegedy Róza-házat,  a
Tájházban és az Egry József Emlékmúzeumban
pedig 50 % kedvezményt kapnak a belépőjegy
árából.

Mindenről bővebben: 
www.nyitottbalaton.hu vagy Facebookon itt

követheted: www.facebook.com/nyitottbalaton

Badacsony Kártyáról
Tisztelt Szállásadó!

Bizonyára Ön is szeretne több vendéget a 2014.
évi turisztikai szezonban. Ehhez nyújt Önnek segít-
séget Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület által közösen
működtetett Badacsony kártyarendszer.

A kártyarendszer eddigi működése alatt bebizo-
nyosodott, hogy minden érdekelt fél számára előnyö-
ket jelent a kártya működése:

1. A szállásadóknak több vendéget hoz, hiszen
a vendég azt a szálláshelyet választja, ahol a pén-
zéért minél több szolgáltatást kap. 

Azok a szobakiadók, akik adják a kártyát a ven-
dégeiknek, versenyelőnybe kerülnek azon szál-
láshelyekkel szemben, akik nem adnak!

2. A vendég ingyenesen kapja meg a kártyát,
s tartózkodási ideje alatt 30%-os kedvezményt vehet
igénybe a strandbelépésnél, valamint közel 200
elfogadóhelyen (vendéglők, borozók, múzeumok,
programgazdák, hajózás, szigligeti vár stb.) élhet
még a 10-20-30 %-os kedvezmény igénybe véte-
lével.

A 30 %-os strandkedvezményt Badacsonytomaj
Város Önkormányzata biztosítja, ezzel is támogat-

va a szállásadókat, hogy több vendégük legyen.
(Egyesületi tagok vendégei 100 %-os strandkedvez-
ményt is igénybe tudnak venni a VIP kártyával!)

A többi kedvezményadót a Badacsonyi Céh Turisz-
tikai Egyesület gyűjti össze minden évben és jelen-
teti meg kiadvány formájában, amit a vendég ter-
mészetesen megkap a kártya mellé.

Újdonság: 2014. évtől a Badacsony kártyával ren-
delkező vendégek nem csak a helyi kedvezménye-
ket vehetik igénybe, hanem a Nyugat-Balaton tér-
ségben (Balatongyöröktől Keszthelyen át Hévízig)
található elfogadóhelyeken is, mivel Egyesületünk
csatlakozott a Nyugat-Balatoni Térségi TDM szerve-
zethez!!!

Csatlakozzon Ön is és adjon vendégeinek Bada-
csony kártyát!

Kerüljön előnybe a vendégért folytatott harc-
ban!

Az Ön tennivalója csak ennyi:
1. Felkeresi a Tourinform irodát, ahol megkapja

a szálláshelyén található ágyszám után járó x db
Badacsony kártyát. 

2. Elkezdi hirdetni vendégei felé a kártya előnye-
it.

3. Amikor a vendég megérkezik, használat előtt a
kártyát aktiválni kell a tartózkodás idejére.

Ez kétféle módon történhet:
– A vendég elmegy a Tourinform irodába a kár-

tyákkal és a kitöltött bejelentőlapokkal, és ott akti-
válják a kártyáját.

– A szobakiadó saját maga aktiválhatja a kártyá-
kat egy saját internetes felületen. Ennek egyszeri
betanulása pár percet vesz igénybe a Tourinform iro-
dában.

A Balaton parti településeken majdnem min-
denhol működik kedvezménykártya rendszer,
de ennyire vonzó feltételekkel (ingyenesség+ked-
vezmények) csak Badacsonytomajon!!!

Készüljünk együtt a turisztikai szezonra!
A Balatonra érkező vendégek 80 %-a magyar,

akiknek 60-70 %-a SZÉP-kártyával fizet.
Ha Ön még nem SZÉP-kártya elfogadóhely,

segítünk a szerződéskötésben.

Várjuk a Tourinform irodában!
Elérhetőségünk: Badacsony, Park u. 14.

87/531-013
badacsonytomaj@tourinform.hu 

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
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 
Alapítvány Adószáma: 18938223-2-19
Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesületet 
Adószáma: 18938058-1-19 
Nők a Balatonért Egyesület
Adószáma: 18918548-1-19

1+1%
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Talán te is szeretnéd tudni, hogy mikor mondta
ezt Jézus. Akkor beszélt erről, amikor szenvedésé-
re készült. Búcsúbeszédet mondott, mely egyben
végrendelete is. Ebből származnak ezek a szavak.
Gondolhatod, hogy éppen ezért milyen fontosak! Az
emberek soha nem felejtik el azt, amit apjuk a halá-
los ágyán mondott. Akkor ennek még inkább így kell
lennie Isten szavaival! Te is vedd tehát komolyan
Jézus szavait, és próbáljuk meg együtt mélyebben
megérteni, hogy mit is akar mondani!  Jézus a
halálra készül, és amit mond, abból lehet érezni,
hogy ez hamarosan be is fog következni. Küszöbön
álló távozása ugyanis mindenekelőtt egy probléma
megoldását teszi szükségessé. Hogyan maradhat-
na itt övéi között, hogy vezesse az Egyházat? Tudod,
hogy Jézus jelen van a szentségekben. Például meg-
jelenik a szentmisében, az Eucharisztiában. Azon-
ban Jézus megjelenik ott is, ahol a kölcsönös sze-
retetet élik. Azt mondta: „Ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”
(Mt 18,20) A kölcsönös szeretetet mélyen megélő
közösségben tehát megvalósul Jézus jelenléte, és
érezteti hatását. Az ilyen közösségen keresztül Jézus
továbbra is közli magát a világgal, továbbra is befo-
lyást gyakorol rá. 

Mi a véleményed? Nem csodálatos ez? Nem támad
fel benned a vágy, hogy azonnal elkezdd élni ezt a
szeretetet a többi kereszténnyel, a felebarátaiddal
együtt? János evangélista írja le ezeket a szavakat.
Számára a szeretet parancsa az Egyház első számú,
legfontosabb parancsolata, hiszen az Egyház hiva-

tása éppen az, hogy kommunió, közösség, egység
legyen.  Jézus rögtön ezután így szólt: „Arról tud-
ják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok,
hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35)
Ha Jézus tanítványai igazi megkülönböztető jegyét
akarod keresni, ha tudni akarod, miről lehet meg-
ismerni őket, csakis a kölcsönös szeretet megélésé-
ben fogod ezt megtalálni. A keresztények e jelről
ismerik meg egymást. És ha ez hiányzik, a világ sem
tudja felfedezni az Egyházban Jézust. A kölcsönös
szeretet egységet teremt. De mire képes az egység?
„Legyenek mindnyájan egyek, hogy a világ higgyen”
(Jn 17,21) – teszi hozzá Jézus. Az egység Jézus
jelenlétét tanúsítja, és magával ragadja a világot,
hogy kövesse Őt. Akkor hisz a világ, ha az egység-
gel és az egymás iránti szeretettel találkozik. Ugyan-
akkor a búcsúbeszédben Jézus magáénak is neve-
zi ezt a parancsot.

Az Övé, tehát különösen kedves a szemében. Nem
úgy kell értelmezned, mintha egyszerűen csak egy
lenne a sok szabály, a sok parancs közül. Jézus itt
egyfajta életmódra utal, azt akarja mondani, hogy
erre állítsd be az életedet. Az első keresztények erre
a parancsra alapozták életüket. Péter ezt mondta:
„Mindenekelőtt tartsatok ki egymás odaadó szere-
tetében” (1Pt 4,8). Mielőtt dolgozni, tanulni kezde-
nél, mielőtt misére mennél, mielőtt bármibe bele-
kezdenél, bizonyosodj meg, hogy kölcsönös szere-
tet uralkodik-e közted és a veled élők között! Ezen
az alapon minden értékes. E nélkül az alap nélkül
semmi sem kedves Istennek. Jézus még azt is

mondja, hogy ez a parancs új. „Új parancsot adok
nektek.” Mit jelent ez? Talán addig nem ismerték ezt
a parancsot? Nem így van. Az új azt jelenti, hogy új
időknek szól. Miről van tehát szó? Gondold meg,
Jézus meghalt értünk! Tehát egészen a legvégsőkig
szeretett bennünket. 

Vajon milyen az ő szeretete? Biztosan nem olyan,
mint a miénk. Az ő szeretete „isteni” szeretet volt,
és ma is az. Azt mondja: „Amint engem szeret az
Atya, úgy szeretlek én is titeket.” (Jn 15,9) Ugyan-
azzal a szeretettel szeret tehát bennünket, mellyel
Ő és az Atya szeretik egymást. Nekünk is ugyanaz-
zal a szeretettel kell szeretnünk egymást, hogy meg-
valósíthassuk az „új” parancsot. Ilyen szeretettel
azonban, mint ember, nem rendelkezhetsz. Boldog
lehetsz azonban, mert részesedhetsz benne, mint
keresztény. De ki az, aki megajándékoz vele? A
Szentlélek önti a lelkedbe és minden hívő lelkébe.
Hasonlóság van tehát az Atya, a Fiú és köztünk,
keresztények között, éppen azért, mert mindannyi-
an ennek az isteni szeretetnek vagyunk részesei. Ez
a szeretet az, amelyik bekapcsol bennünket a Szent-
háromság életébe. Ez a szeretet tesz Isten fiaivá
bennünket. Mint valami nagy áramkör, ez a szere-
tet köti össze a mennyet és a földet. Ez a szeretet
emeli a keresztény közösséget Isten magaslatára és
ez hozza le az isteni valóságot a földre, oda, ahol a
hívők szeretik egymást. Mi a véleményed? Nem iste-
nien szép mindez? Nem gondolod, hogy rendkívüli
módon lenyűgöző a keresztény élet?

CL István atya

Katolikus üzenet:„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! 
Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13,34)

Március az ünnep és a gyász hava
Eljutottunk már odáig, hogy március 15-én kul-

turáltan tudunk ünnepelni. Nemzeti zászlónkat len-
gette a szél országszerte, kokárdák díszítették ruhá-
inkat, leróttuk kegyeletünket és koszorúztunk 48-
as halottaink sírjainál, majd fáklyás felvonulással
tettük emlékezetesebbé az első igazi magyar forra-
dalom évfordulóját. 70 évvel ezelőtt is történt vala-
mi, amit nem ünnepelni kell, csak emlékezni róla.
Eszébe jutott valakinek 1944. március 19.?! A XX.
század legkegyetlenebb tragédiájának kezdete. Nincs
olyan település Magyarországon, ahol ne szedett
volna ártatlan áldozatokat. 

Badacsonytomajon 29 ember sorsát pecsételte
meg. Nevük említésével emlékezünk róluk: Bognár
Lajos, Bognár Feri, Bognár Pali, Braun Mór és neje,
Braun Viktorné, Braun Editke, Braun Irma, Brüll
Imre és neje, Brüll Bandi, Deutsch Janka, Deutsch
Rózsi, Fischer Izidor és neje, Fischer Jozefa, Gárdos

Márton és neje, Gárdos Ilike, Grósz Mórné, Grósz
Imre, Guttmann Jakabné, Guttmann Marika, Kán-
tor Aladár, Kopp Imréné, Kopp Márta, Kopp Klára,
Szlovák József és neje. (forrás és bővebben: Kalmár
László Badacsonytomaj története II. bővített kiadás
1998. 78-80.old.) "Mindenkinek ismernie kell e hazá-
ban a vészkorszakhoz vezető utat, a halálvonatok, a
lágerek történeteit, hogy minden embertársunk
belássa: ez egy aljas, őrült és embertelen út volt." 

De amíg létezik antiszemitizmus és ki-ki saját
politikai nézetei szerint értelmezi a történelmet,
addig nem tudunk egységesen emlékezni. Március
19-én legalább egy gyertyagyújtás erejéig meg kel-
lett volna tenni ezt a gesztust mindazokkal, akik tisz-
telik az életet és embertársaikat.

Nekem volt szerencsém olyan történelemtanárhoz,
aki hitelesen adta át a történelmet és úgy tanította:
1944. március 19. a gyász napja!      Vastag Gábor

PEB beszámoló
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2013. évi költségvetéséből 350.000
(háromszázötvenezer) Ft működési célú támogatás-
ban részesítette a Polgárőr Egyesület Badacsonyto-
majt. (PEB-t.). A támogatási összeg felhasználása és
elszámolása a 2013. 03. 02-án kelt 5/101/2013
sz. Támogatási szerződés alapján történt. 

A támogatás - az elmúlt évekhez hasonlóan - köz-
vetlenül segítette az Egyesület működéséhez vásá-
rolt terepjáró személygépkocsi éves törlesztő részlet
fizetésének befejezését (61.228 Ft.), illetve a polgár-
őrök új téli ruházattal történő ellátását (288.772
Ft.), továbbá közvetve, más forrás felhasználásának
lehetőségével- segítette a gépkocsi fenntartás-üze-
meltetést, a kommunikációs költségek teljesítését,
a polgárőrök személyi biztosításának fizetését. 

A Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a
Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj által 2013. 03.
25-én kelt Együttműködési Megállapodásban vállalt
kötelezettségek teljesítésével a támogatás elősegí-
tette terepjáró gépkocsival a szolgálatellátás mozgé-
konyságát, az időjárástól, nap- és évszaktól függet-
len polgárőr jelenlétet a lakott és külterületi ingat-
lanokon, hegyi utakon egyaránt.

Köszönet városunk biztonsága, a lakosság nyugal-
ma érdekében adott támogatásért!

Tisztelettel: Mórocz István 
PEB elnök

Nagyszerda 15-18 óra Gyónási Lehetőség!
Nagycsütörtök 18 óra Ünnepi szentmise és virrasztás
Nagypéntek 15 óra Keresztút 18 óra Nagypénteki liturgia
Nagyszombat 20 óra Feltámadási liturgia 21.30 óra        Feltámadási körmenet
Húsvétvasárnap 8 óra Ételmegáldás 10 óra Ünnepi szentmise
Húsvéthétfő 10 óra Ünnepi szentmise

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok!

Nagyhét szertartásrendje • 2014. húsvét

Gyászhírek:

Teszlák Józsefné sz. Varga Aranka 
(született 1926-ban) elhunyt február 2-án

–––––––––––
Nagy Sándor 

(született 1949-ben) elhunyt március 12-én
–––––––––––

Felber Lajosné sz. Rózsa Jolán 
(született 1938-ban) elhunyt március 22-én

–––––––––––
Nagy Gyula 

(született 1955-ben) elhunyt április 2-án

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának szer-
vezésében április 12-én megtartottuk a Bada-
csony Kupa Amatőr Asztalitenisz Bajnokságot,
mely sikeresen lezajlott.

A verseny célja az asztalitenisz népszerűsítése, ver-
senylehetőség biztosítása a sportág szerelmeseinek.
Ezúton köszönjük mindazoknak, akik felajánlásokat
tettek, támogatták rendezvényünket: Sölét Tünde,
Bocika Bolt, Badacsonytomaj Város Önkormányzata.

A nőknél 1. Novák Adrienn, 2. Lakatné Mógor
Katalin, 3. Cserépné Nagy Mariann, a férfiaknál
Mejlinger Csaba, Tóth Tamás, Takács Ferenc állha-
tott a dobogóra. Berecz Nikolett 

Asztalitenisz bajnokság

Fotó: Berecz
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Könyvtár
Kedves Olvasóink!

A Városi Könyvtár április 22-től 26-ig zárva lesz.
Első nyitvatartási nap április 29. kedd.

Megértésüket kérjük!
Kovács László Krisztián könyvtáros

Olvasói levelek*
Még mindig maszatolnak (avagy egy csúsztatás természetrajza)

Az elmúlt években sajnálatos módon intrikák,
romboló vélekedések sorozata nehezíti Tomaj közé-
letét. Ez a folyamat nem jut végére, vannak köztünk
olyanok, akik a köz szolgálatával szemben önös
érdekeiket előtérbe helyezik, környezetüket lelki
síkon szennyezik.

Jelen írásommal tanulságként az egyik ilyen
becsületsértő közszereplést mutatom be. A február
26-i testületi ülésen, a VN Kft. problémáinak vitá-
jában Kárpáti Lajos „külsős” felszólalt. 

Ő a plénum előtt védelmébe vette a VN Kft. egyéb-
ként jelen lévő vezetőjét, Pásztor urat és támadás-
ba lendült velem szemben. Nevem említésével idéz-
te azt a magán telefonbeszélgetést, amely Pásztor úr
és köztem történt. (Vajon milyen alapon tette?)

Kárpáti úr vaskosan maszatolt, mert
– olyan állításokat tett, amelyek a telefonbeszél-

getésben nem hangzottak el,
– a védelmébe vett Pásztor úr jelen volt és furcsa mód

helyette kelt ki a telefonbeszélgetés tartalma miatt.
A maszatolásban nézetem szerint sajnos az ülést

vezető polgármester úr is részt vett, mert a korrekt
eljárás részéről az lett volna, ha a „külsős” hozzá-
szólót leállítja. Ezt nem tette, hagyta, hadd legyen
kerek a vádaskodás, amely sajnos a hallgatók néme-
lyikének igen tetszett.

A VN Kft vezetője még januárban személyes jó
viszonyunk alapján felvázolta az elhagyott bada-
csonyörsi vasúti megálló épületével kapcsolatos
elképzeléseit, amelyek igen jók voltak. A „bakterhá-
zat” a VN Kft. bérli, gondozásába vette, szépen ala-
kult a bringa szerviz ügye. Hidegzuhany volt viszont,
hogy február végén Pásztor úr a megindított mun-
kákat pénzhiányra hivatkozva leállította és levonul-

tatta a dolgozóit a munkáról. Erről értesülvén fel-
hívtam Pásztor urat, és felajánlottam, hogy ha a leál-
lítás végérvényes és így az ígéretes terv kútba esik,
akkor csak az anyagiak hiánya ne legyen akadály.
Felkínáltam, hogy önzetlenül, akár anyagilag támo-
gathatom terveit. Pásztor úr megköszönte ezt.

A maszatolás kezdő rúgása: Pásztor úr velem
nem egyeztetve továbbította a magánbeszélgetés-
ben elhangzottakat Kárpáti úrnak, sőt a polgár-
mesteri hivatalban is többekkel megosztotta azt.

A maszatolás kiteljesedése: Kárpáti úr a testüle-
ti ülésen fenti – támogató jellegű – segítségnyújtá-
somat már úgy tálalta, hogy kértem, passzolják
nekem át a bringa szerviz témáját azért, hogy én azt
családi vállalkozásban megoldjam, sőt a Pénzügyi
Biz. ülésén még azt is állította, hogy közpénzhez
kívántunk így hozzájutni, személyes érdekeinket
akartuk ”nyomni”. Ez kérem merő hazugság. 

Tisztelt Tomaji Hölgyek, Urak! 
Jelen írásommal helyre kívántam tenni azt az

erkölcstelen ferdítést, amely ebben az ügyben a tes-
tületi ülésen elhangzott. Felmerült bennem: Kárpá-
ti úr netán jóhiszeműen tévedett, éppen ezért meg-
kerestem őt és kértem: a nevemet ért sértést hozza
rendbe, az ülés hallgatóságának adjon írásos helyes-
bítést. Ő ezt az elvárásomat elhárította, így most
ezen a fórumon helyette teszem meg a nyilvános-
ság előtt a helyreigazítást, visszautasítom szándé-
kom elferdítését és a vádaskodást.

Szegény Badacsonytomaj, hiába veszi körül az
itteni lakosokat és nyaralókat az istenáldotta termé-
szet minden szépségével, él köztünk néhány farkas,
aki ott marakodik, ahol tud.

Visi János okl. gépészmérnök

Tisztelt olvasók!
Városunk ebben az évben ünnepli felavatásának

10. évfordulóját! Sajnos az elmúlt 10 évre nem lehet
büszke sem a város, sem vezetése! Nem kívánok
kitérni arra, hogy miért, arról mindenki tud. Az Állam
átvállalta az önkormányzat adósságát, különben
csődbe ment volna. Ez valós tény és mindent elmond!
Most, hogy van némi pénz az önkormányzat szám-
láján felmerült, hogy a képviselő testületnek fel kell
mutatnia valamit, a ciklus vége felé. Sikert nem tud-
nak, hát megszületett a szobor ötlete. Valóban kevés
szobor van a városban, mégsem akarom az önkor-
mányzat képviselő testületének felhívni a figyelmét,
hogy a szoborra szánt összegnek volna jobb helye is,
ezt elmondták már mások. De magáról az előterjesz-
tett szoborral kapcsolatban is elkerülhette volna az
önkormányzat a lakosság elementáris tiltakozását,
ha előtte egyeztető fórumot tart meghallgatva az itt
élők véleményét. Talán az előterjesztett, majdnem
botrányba fulladt szobor felállításáról elterelésként
született Lesz Ferenc előterjesztése a bányász emlék-
műről, amire magam is már sokszor felhívtam a
város vezetésének a figyelmét. Most, ha késve is, de
napirendre került. Állhatna már az emlékmű, ha az
előző képviselő testület tagjaként, pénzügyi bizottsá-
gi elnökként évekkel előbb tette volna ezt a javasla-
tát. Természetesen bármilyen ilyen irányú célú meg-
emlékezésnek örül minden érintett, az eltávozottak
családtagjai és én is, de ne csak négy vagy öt ember-
nek legyen véleménye a kivitelezésről és arról, hol
legyen felállítva. A városvezetésnek össze kell hívnia
egy fórumot, hogy mindenki kifejthesse véleményét
a helyszínről és az emlékmű kivitelezéséről. Javas-
latom azért tettem erre, mert demokratikusan kelle-
ne eljárni ez ügyben.

Van másik ügy is, úgy gondolom, Lesz Ferencnek
a nyilvánosság előtt kellene beszámolnia, a sport-
egyesületnek a takarékszövetkezetnél nyitott szám-
lájára az itt élők által befizetett összeg nagyságáról
és felhasználásáról, számlával igazolva. Nem tudok
arról, volt-e ilyen beszámoló, de akik fizettek, tudni
akarják mire használták fel a befizetett bármilyen
kis összeget is.

Tisztelettel: Mórocz István Ferenc, B.tomaj

Válasz a Maszatolás című mosakodásra
Visi János okleveles vasútgépésszel és családjá-

val nem kívánok vitába szállni. Nem azért, mintha
nem lennének érveim, hiszen egy egész oldalas levél-
ben ismertettem a magánérdek és a közérdek közöt-
ti különbségről alkotott véleményemet.  

Visi János sajnos nem értette meg. Ezért az írás
szerzője nem partner arra, hogy vitatkozzam. Van egy
szint, ami alá felesleges volna lemenni. Akik értik,
azok kedvéért elmondanám, hogy a városunkért dol-

gozókért szálltam síkra az egyéni érdekekkel szem-
ben.  Úgy is, mint „külsős”. Megteszem máskor is.

Visi János okleveles gépészmérnök írása pedig
nem más, mint szánalmas mosakodás, a magafaj-
ta „gyüttmentek” bárgyú és erőtlen sértegetésével.
A helyiektől a „külsős” jelzőt elfogadom. Visi János
badacsonyörsi nyaralótulajdonostól nem. Hogy
maradjak elegáns: csókoltatom a magyar tanárát.

Kárpáti Lajos

Pásztor László válasza
Tőlem szokatlan lépésre szántam el magam- elő-

ször és utoljára-amikor a maszatolásról szóló írást
olvasva elhatároztam, hogy nyilvánosan hozzászó-
lok, illetve néhány kiegészítést teszek.

A Badacsonytomaj VN Kft. kibérelte a MÁV-tól a
volt örsi állomásépületet, ahol egyebek közt kerék-
pár szerviz létesítését tervezi. Eközben történt, hogy
saját határozata ellenére a „test”(képviselő-testület)
megtagadta „kezétől-lábától” (VN Kft.) a vérellátást,
máig általam ismeretlen okból nem adott kölcsönt,
illetve a hitel felvételét sem tette lehetővé.

Így sodródott a fizetésképtelenség felé a kft. Nyil-
vánvalóan átmenetileg le kellett állítani minden
olyan tevékenységet, amelyhez anyagokat kellett
volna vásárolni, mert a március elején esedékes
bérkifizetés után már a járulékokat sem tudtuk
volna átutalni. Természetesen erről tájékoztattuk
az Önkormányzatot, a Felügyelő bizottságot, illetve
a leginkább érintetteket: a dolgozókat. (Csak záró-
jelben jegyzem meg, dogozóink tájékoztatása miatt
kezdeményezték az azonnali felmentésemet…). 

Ilyen előzmények után történt az említett telefon-
beszélgetés. Visi úr hívott fel, megtudtam, hogy csa-
ládi körben ünneplik a születésnapját (gratuláltam
is), tudja, hogy a VN Kft. bajban van, ezért javasol-
ja, hogy a szerződést, amelyet a Kft. a MÁV-val
kötött írassuk az Ő nevére, menjünk el együtt Szom-
bathelyre a MÁV illetékeséhez. Válaszomban közöl-
tem, hogy a szerződés aláírva az asztalomon van,
csak vissza kell küldenem a közben beszerzett mel-
lékletekkel, biztosítással, stb. együtt, és nincs lehe-

tőség a bérlemény továbbadására, albérletbe adá-
sára, a szervizt is változatlanul akarjuk, majd meg-
csináljuk. Beszélgetésünk során összesen négyszer
hangzott el ez a javaslat, említette azt is, hogy Ő
olyan szaktekintély a MÁV-nál, hogy még az új
metró szerelvényekkel kapcsolatban is végzett szak-
értői munkát, így az illetékest meg fogjuk tudni
győzni arról, hogy a szerződést átírassuk. Ebbe ter-
mészetesen nem egyeztem bele, végül Visi úr felaján-
lotta- amennyiben szükség lesz rá-anyagi segítsé-
gét, ezt megköszöntem, bár nem kívánok anyagi
segítséget igénybe venni (az Önkormányzatén kívül,
az üzleti tervünkben kértem is 400.000 Ft-ot).

Hogy az ilyen jellegű beszélgetést ki, minek nyil-
vánítja, magánügye, de ha a Városüzemeltetés, vagy
Badacsonytomaj valamilyen módon érintett, akkor
nem tartom szükségesnek „az egyeztetést” senkivel,
ez közügy, közpénzek felhasználásáról van szó, én
pedig megadom a tájékoztatást bárkinek, legyen
képviselő, magánszemély, vagy „külsős”. (Bár ezt a
„titulust” nem értem, de ha jól értelmezem, akkor:
„bebíró” mondja a „külsősnek”, hogy „gyüttment”?).

A fent említett történésekkel (VN Kft.helyzete, bak-
terház szerződése, telefonbeszélgetés, stb.), illetve az
ebben résztvevő személyekkel kapcsolatosan nem
akarok és nem is fogok találgatásokba bonyolódni,
kit, milyen szándék vezérelt, valamint nem óhajtok
véleményt nyilvánítani (pedig van) továbbá arról
sem, hogy ki „maszatol” és ki nem.

Döntse el mindenki maga.
Pásztor László

Testületi döntések 
a VN. Kft-ről

818/2013. (XI. 12.) Képviselő-testületi határo-
zat (Lejárt határidejű döntések – VN. Kft. támo-
gatása)

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete az önkormányzat költségvetéséből a
működéséhez szükséges összeggel támogatja a VN.
Kft-t olyan támogatási szerződés keretében, mely-
ben kikötésre kerül, hogy bevétel érkezése esetén a
pénzt köteles visszafizetni. Szavazás számszerű
eredménye: igen szavazatok száma: 7.
33/2014. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. kérelmét
megtárgyalta, és 2014. január hónapra 5 millió Ft
támogatást biztosít a gazdasági társasággal megkö-
tött közhasznú feladatellátási szerződésben meg-
határozott feladatok finanszírozása érdekében azzal,
hogy ha a Kft-nek a bevételei teljesülnek, akkor
ezen összeg erejéig fejlesztési célokat határoz meg
a július havi soros ülésén. Szavazás számszerű
eredménye: igen szavazatok száma: 7.

Simonné Visi Erzsébet képviselő



A NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
március 27-én gazdag programkínálattal várta a
régió gazdáit, a már hagyományosnak tekinthe-
tő tavaszi metszési és technológiai bemutatóra.
A szakmai előadásokból és szabadföldi bemuta-
tóból álló program megvalósítása a tervezettek
szerint alakult. Szerencsére ez évben az időjárás
a hónapnak megfelelő tavaszi „arcát” mutatta,
ellentétben az elmúlt év zord, havas márciusától.

Az előadások között elsőként a 2013-es évjáratot
ismertette dr. Májer János, az intézet megbízott
igazgatója. Előadásában az elmúlt évi időjárásra a
„makrancos’ jelzőt használta. Elmondása szerint a
korábbi években is hozzászokhattak a termelők a
szélsőségekhez, de az elmúlt évi anomáliákra senki
sem számított, hiszen többször is atipikus évszak-
váltás volt tapasztalható egyik hónapról a másikra. 

Az intézet munkatársai ez évben is elvégezték a
rügyboncolásos rügyvizsgálatokat a régió borvidé-
kein begyűjtött vesszőmintákon. Az általunk meg-
vizsgált minták nagyobbik részében a főrügy-kár
nem, vagy alig haladta meg a természetes rügy-
pusztulás mértéket. Egyes korai-, valamint fagyér-
zékeny fajták estében a rügypusztulás mértéke a ter-
mészetes rügypusztulást kicsit meghaladja. A rügy-
termékenységi együtthatók a fajták többségénél

közepesek, egyes fajták esetében jónak mondha-
tók, a káros fitofág atkanépesség alacsony, több
területen található hasznos (ragadozó) atka.

Az igazgató úr előadását követően dr. Szegedi
Ernő a NAIK SZBKI Kecskeméti Kutató Állomás
kutatóprofesszora „A szőlő szaporítóanyagok komp-
lex patogénmentesítésének eredményeiről” tartott
igen érdekfeszítő előadást. Bemutatta a szőlő sza-
porítóanyaggal terjedő károsítóit.

Dr. Varga Péter tudományos munkatárs az AKG
aktuális teendőire és a 2014. év egyéb jogszabályi vál-
tozásaira hívta fel a figyelmet. Az eddigiekhez hason-
lóan egységes kérelem keretein belül kell intézni a
területalapú és az AKG-hoz kapcsolódó kifizetési
kérelmet április 15-től május 15-ig.

„A szőlő tápanyagellátásának aktuális kérdései-
ről” tartott előadást Farkas Jenő kutató vegyészmér-
nök. Bemutatójában a talajon keresztüli tápanyag-
pótlás, feltöltés módjairól, a trágyázásra használt
anyagokról beszélt, kiemelve a DUDARIT NPK igen
pozitív hatását. A levéltrágyázással kapcsolatos
tapasztalatokról is tájékoztatta a jelenlévőket.
Elmondása szerint egyre nagyobb jelentősége van
a növényvizsgálatokra alapozott levéltrágyázásnak,
mert alkalmazásával gyors hatás érhető el, vala-
mint az sem mellékes, hogy együtt elvégezhető a
növényvédelmi kezelésekkel.

A szakmai előadásokat követően Dr. Májer János
bemutatta a különböző metszési módokat, majd a
komoly technológiai berendezéseket, gépeket felvo-
nultató kereskedelmi cégek szabadföldi bemutató
keretében mutatták be a szőlőtermesztésben, borá-
szatban használható termékeiket.

A program végén a jelenlévők Szőke Barna borász
vezetésével borbemutatón ismerkedhettek meg a
Kutatóintézet fajtáival. A bemutatott Kéknyelű, Vul-
canus, Olasz rizling, Rózsakő és Zeusz tételek nagy
tetszést arattak a kóstoló közönség soraiban.

Lakatos Anita
NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
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Badacsonytomaji 
rendezvények, események

április 20. 21.00 
Locsolóbál 
az Egry József Művelődési Házban

április 25. 09.30 
Hajózási évadnyitó

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

Túrára fel!
Felejthetetlen szép napban volt része mindazon

természetszerető személynek, akik 2014. március
29-én részt vettek a Szedlák Bálint által vezetett
Szent György- hegy túrán. Érkezéskor apró megle-
petés ajándékkal kedveskedtünk a kirándulóknak

és kellemes, tavaszi időben túráztunk. A Szent
György-hegy a Badacsony mellett a Balaton-felvidék
másik legjelentősebb tanúhegye, a balatoni táj lát-
ványos része. Izgalmas, élménydús, egy kicsit fárasz-
tó, mégis sok energiát adó szombati nap volt. A csa-
pat tagjaival a Tarányi-pince előtt gyűltünk össze,
majd a szokásos ismerkedés, megbeszélés után elin-
dultunk, hogy teljesítsük a kitűzött távot. Éhsé-
günket frissen sütött szalonnával csillapítottuk.
Összességében mindenki kellemesen töltötte a dél-
utánt a tűz melletti beszélgetéssel.

Bízom benne, hogy szép élményekkel gazdagod-
tak a túra résztvevői, szívesen látunk Mindenkit
elkövetkezendő túráinkon! Berecz Nikolett 

Meghívó
Badacsonytomaj Város Önkormányzata és

Kulturális Intézménye tisztelettel meghívja Önt
és családját április 19-én délelőtt 11.00 órai
kezdettel a badacsonytomaji Helytörténeti- és
Néprajzi Gyűjtemény – Tájház ünnepélyes
megnyitójára. A kiállítást megnyitja: dr. Magó
Ágnes képviselő és Nagy István

Sportmajális 2014
május 1.

Helyszín: 
Badacsonytomaj Focipálya

• Sportversenyek
• Egyéni és családi versenyek
• Papírrepülő célbadobás, bombázó
• 7-es dobó és 11-es rugó verseny
• Kispályás labdarúgó torna 
Badacsonytomaj Bajnok Csapata 
kupáért a csapatok nevezése alapján

Nevezés a helyszínen is lehetséges 8.30 órá-
tól, a versenyek 9.00 órától kezdődnek.

• Badacsonytomaj-Tapolca női labdarúgó mér-
kőzés

Csapatok jelentkezését várjuk: 
06-87-571-115 telefonszámon, illetve 

a vmk@badacsonyiprogramok.hu 
e-mail címen.

Kiállításokkal nyit az
Egry Emlékmúzeum

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és
Kulturális Intézménye tisztelettel meghívja Önt
az Egry József Emlékmúzeum megnyitójára
május 3-án, szombaton 17 órára az Egry József
Emlékmúzeumba (Badacsony, Egry sétány 21.).

A vendégeket köszönti: Krisztin N. László,
Badacsonytomaj Város Polgármestere.

A kiállítást megnyitja: dr. Limbacher Gábor,
a Veszprém Megyei Laczkó Dezső Múzeum igaz-
gatója.

Közreműködik: Mohai Gábor előadóművész,
Simic-Németh Éva – gordonka, Németh Csabá-
né – zongora.

–––––––––––
Udvardi Erzsébet festőművész kiállításá-

nak megnyitójára május 3-án, szombaton 17
órakor kerül sor az Egry József Emlékmúzeum-
ban.

A kiállítást dr. Korzenszky Richárd OSB
tihanyi perjel nyitja meg.

Közreműködik: Mohai Gábor előadóművész.

Horgásztalálkozó
A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület az egye-

sület tagjai részére megrendezi a már hagyomá-
nyossá vált baráti és családi horgásztalálkozót.
Szeretettel várunk mindenkit a tomaji strandon
április 27-én (vasárnap) 06.00-tól 11.30-ig.

Fotó: Berecz

Fotó: Lakatos

„Tavasz a szőlőben, felkészülés a nyárra”

Metszési és technológiai bemutató

Túra meghívó
A következő túránkat a salföldi Pálos kolos-
torromhoz tervezzük. Túrakezdés helye,
ideje: Badacsonytomaj. Templom április 26.
(szombat) 9.00.

Útvonal: Badacsonytomaj- Salföld- Káptalan-
tóti- Salföld. A túra vége a Pálos kolostorromnál
lesz, az ellátásról mindenki saját maga gondos-
kodik. Túravezető: Szedlák Bálint (bővebb infor-
máció: 06-70-342-23-76). Rossz időjárás ese-
tén a túra megtartásáról a 06-30-334-58-52,
06-70-342-23-76-os telefonszámokon lehet
érdeklődni. Berecz Nikolett 

ifjúsági- és sportreferens

Képviselői fogadóóra
Képviselői fogadóórára hívjuk Badacsonytomaj

lakosságát május 9-én 
(péntek) 19.00 órára az Egry József Művelődési

Házba.
Dr. Magó Ágnes, Simonné Visi Erzsébet, 

Rajzó Ildikó, Folly Péter


