
A badacsonyi mólón, a fonyódi és a Bahart Zrt.
küldöttségének fogadásával kezdődött a hajózá-
si évadnyitó ünnepség április 25-én.

A hűvös, szeles idő ellenére szívélyes baráti talál-
kozóra került sor, melyen a pohárköszöntő során
Krisztin N. László polgármester bemutatta a vendé-
geknek Jerszli Juditot, a Kulturális intézmény új
vezetőjét. Az erős szél miatt a szigligeti öbölben
került sor a hagyományos koszorúzásra. A ceremó-
nia előtt dr. Halmos Gábor, a Bahart Zrt. vezérigaz-
gatója mondott köszöntőt. – A 169. szezonját kezdi
meg a társaság, amire nagyon büszkék vagyunk, a
jó hagyományokat folytatni akarjuk, egyúttal a
modern kor kihívásainak is meg akarunk felelni –
mondta a vezérigazgató. Nagyobbak az elvárások
velünk szemben, igyekszünk a 22 kikötővel nemcsak
fizikai, hanem kulturális kapcsolatot is teremteni a
települések között.

A túlparton Fonyód város, és a Bahart Zrt. kép-
viselői aláírták a Fonyód motoros reklámfelületének
értékesítéséről szóló szerződést. Ennek értelmében
a Balaton keleti medencéjében közlekedő hajó égész
évben a névadó települést és termékeit fogja nép-
szerűsíteni. 

Folytatás az 5. oldalon.

Ünnepélyes keretek között nyitott április 19-én
a badacsonytomaji Helytörténeti- és Néprajzi
Gyűjtemény-Tájház.

A turisztikai szezon kulturális nyitányának is
tekinthetjük a mai eseményt – mondta köszöntőjé-
ben dr. Magó Ágnes képviselő. Az 1898-ban, id.
Csala Ferenc által épített házat az egykori községi
tanács vásárolta meg az örökösöktől. Büszkék
vagyunk az 1983-tól látogatható gyűjteményünkre.
Nagy Miklós tanár úr, valamint lelkes lokálpatrióta
segítői, Ambrus József, Hámos Zoltán, Imling Mihály
és Varga Nándor már nem élnek, ellenben fáradha-
tatlan gyűjtésük eredményét láthatjuk az épületben.
Meg kell említeni azokat a diákokat, akik nagyon
sokat segítettek a honismereti szakkör keretében,
köszönet nekik is, valamint mindenkinek, aki bár-
milyen módon segítséget nyújtott a gyűjtemény lét-
rehozásában és a megnyitás óta is szívén viseli a sor-
sát. Áldozatos munkájuk a civil összefogás követen-
dő szép példája. 

Folytatás a 7. oldalon.

Ünnepélyes keretek között megnyitották és meg-
áldották az új Halászkert Hotelt május 8-án Bada-
csonyban. Az eseményen a tulajdonosok, üzemel-
tetők, beruházók mellett részt vettek települé-
sünk, a Badacsonyi Vinum Vulcanum Borlovag-
rend, valamint a turisztikai ágazat képviselői.

E helynek a sorsáért, jövőjéért valamennyien
aggódtunk – mondta köszöntőjében Krisztin N. Lász-
ló polgármester – hiszen a korábbi üzemeltetőkkel
jó kapcsolatban voltunk. 1997-ben készült egy
tanulmány „A jövő Badacsonya” címmel, amely zöm-
mel a turizmus fejlődésének lehetőségeit taglalta és
az előrelépés meghatározó elemének a szállodák
meglétét tartotta. Elég sokat kellett várni arra, hogy
megkezdhessék működésüket, de 2012-ben meg-
nyílt az első modern hotel, most pedig a második.
Köszönet Kovács úrnak, aki vállalta a bátorságot,
hogy családjával ezt a beruházást számtalan nehéz-
ség ellenére megvalósítja.

Településünk életében ez egy hatalmas esemény,
mert egy igényes turisztikai környezet valósult itt
meg, melynek húzó hatása van. Erre jó példa, hogy
a Képviselő-testület már részben döntött arról, hogy
megújítja a hotel előtti parkolót. Emellett éves szin-

ten munkát adhat a helyieknek, de bevételhez jut
az önkormányzat is. Sok sikert és együttműködést
kívánva adta át a polgármester az önkormányzat
ajándékát a hotelt üzemeltető Takács Zsoltnak,
majd a szalag közös átvágásával megnyitották a
hotelt. Tóth János Zoltán, a Badacsonyi Vinum Vul-
canum Borlovagrend nevében gratulált a létesít-
ményhez.

A köszöntők után Földi István plébános, esperes
rövid imádság után kérte Jézus Krisztus áldását a
hajlékra, minden lakójára és dolgozójára.          Ky
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Megnyitották az új Halászkert Hotelt

Tovább bővült Badacsony szolgáltatása

Hajózási évadnyitó
Udvardi Erzsébet és Egry József tárlatának meg-
nyitásával vette hivatalosan kezdetét május 3-
án az emlékmúzeum idei szezonja.

A tavasz nemcsak a természet megújulása, az új
élet ünnepe - mondta Krisztin N. László polgármes-
ter köszöntőjében -, hanem a turisztikai idény kez-
dete is, a reményé, hogy biztosítva lesz az itt élők
megélhetése. Májustól felpörög Badacsonytomaj
művészeti és kulturális élete, egymást követik prog-
ramjaink. Nyolcadik éve üzemeltetjük a múzeumot,
számtalan nehézséggel kellett megküzdenünk, de
köszönhetően a megyei múzeum mindenkori veze-
tésének és támogatóinknak sikerült talpon marad-

ni. Az állandó Egry tárlat mellett, - Dali, Miro, Tou-
louse-Lautrec után - Udvardi Erzsébet képeit láthat-
ják idén a vendégek, köszönhetően Udvardi Anná-
nak és az örökösöknek. Erzsi néni nagyon hiány-
zik nekünk, nemcsak mint ember, hanem mint
művész, barát, aki egyúttal a mi angyalunk volt.
Művészként kapcsolatban volt az angyalokkal és
számtalon dolgot megálmodott, elképzeléseihez min-
dig megtalálta a segítőket. Így készülhetett el a II.
János Pál emlékhely a hegyoldalban és épül mel-
lette a Szent István kápolna, melyet augusztus végén
átadhatunk. Úgy gondolom, Erzsi néni álmainak
megvalósulását kötelességünk segíteni – mondta
befejezésül a polgármester -, köszönet mindazoknak,
akik lehetővé tették a mai ünnepet, a folyamatos
üzemeltetést. A törvények ma már lehetővé teszik,
hogy a közgyűjtemények raktárakban porosodó
képeit kölcsön lehet kérni – hívta fel a figyelmet
köszöntőjében egy új lehetőségre dr. Limbacher
Gábor, a Veszprém Megyei Laczkó Dezső Múzeum
igazgatója. Megnyílhat Badacsony számára akár a
Nemzeti Galéria gyűjteménye, de emellett Győrtől
Pécsig sok helyen található Egry-anyag és azon
leszünk, hogy a legjobb, leggazdagabb kiállítással
tudjunk előrukkolni. 

Folytatás az 5. oldalon.

Udvardi- és Egry-kiállítással nyitott a múzeum

Lelkébe, kezébe oltott tudás a fényről

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

A magyar költészet napját József Attila születés-
napjára emlékezve 1964 óta minden évben ápri-
lis 11-én ünnepeljük, s az előző évek gyakorla-
tának megfelelően a magyar vers ünnepére a
Himfy Irodalmi Kör is készült.

Délelőtt felolvasó körúton verseket olvastak fel a
kör tagjai a város intézményeiben és a lakosság köré-
ben. A legtöbb embernek van kedvenc verse, mégis
örömmel hallgatták az új, ismeretlen verseket is. A
délelőtti „verskommandó” keretében többek között
elhangzott Bereczné Török Ildikó, Szántainé Ruzsa
Mariann, Tóth Mariann, Deák Ferencné és Krisztin
N. László tolmácsolásában József Attila Mama, Alta-
tó, Ad sidera, Eszmélet, Szökik a tél, Kopogtatás
nélkül, Rejtelmek, Tedd a kezed, Csöndes estéli Zsol-
tár, Nagyon Fáj című műve.

Folytatás a 4. oldalon.

A Magyar Költészet
Napja

Látogatható a Tájház

Az újonnan nyílt, családias hangulatú háromcsillagos szálloda 45 szobával, 96 férőhellyel rendelke-
zik, szobáinak egy része a Balatonra, illetve a Badacsony-hegyre néző panorámás, mindegyike légkon-
dicionált, LCD Tv-vel, telefonnal, internettel, hűtővel felszerelt.

A Wellness-részlegen a szállóvendégek igénybe vehetik a jakuzzit és az úszómedencét; használatát a
szobaár tartalmazza, de emellett rendelkeznek infra-szaunával és álló szoláriummal is. A recepció 24
órás, a vendégek őrzött, zárt, ingyenes parkolóba helyezhetik el autóikat.

Az étterem 200 férőhelyes, ideális esküvők, konferenciák, céges, családi és egyéb rendezvények lebo-
nyolítására. Minden nap 9-24 óráig várják a Vendégeket, reggelit nemcsak szállóvendégeinknek bizto-
sítanak, bárki igénybe veheti. Déltől éjfélig élőzenével kedveskednek a betérőknek, az étteremben a’la
carte ételek széles kínálatából választhatnak, amelyek tükrözik a hazai ízeket és a helyi specialitásokat,
de természetesen a helyi borok sem hiányoznak. Színes programokat kínálnak az étteremben és part-
nereiknél, bortúrákat szerveznek a helyi borospincékhez, hajózásokat a Balatonon, kirándulásokat a
Badacsony-hegyre.



K Ö Z É R D E K Ű
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u.14.)
H: 12.30-16.00 óráig; Sz: 13.00-17.00-ig; P: 8.00-12.00-
ig (K., Cs. zárt nap).
Telefon: 87/571-270, fax: 87/471-289
Fogadóórák:
(előzetes bejelentkezés a 87/571-270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első hétfő: 14.00-16.00-ig,
Orbán Péter alpolgármester
minden hónap harmadik hétfő: 14.00-16.00-ig,
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
minden szerdán 13.00-17.00-ig.
Badacsonytomaj VN Kft. 87/571-048, Fax: 87/571-057
e-mail: uzemeltetes@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu
Fogadó óra: H, Sz, P. 8.00-14.00 
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87-571-115, +36-30-852-9717
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu  
Web: www.badacsonyiprogramok.hu
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő. 
Városi Könyvtár: K, Sze, P: 10.00-18.00, Szo: 9.00-
13.00, 87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény - Tájház
Nyitva: K-P-Szo-V: 10-14, Sze-Cs: 14-18
Egry József Emlékmúzeum
Nyitva: H: szünnap, K-V: 10-18.
Orvosi rendelők (B.tomaj, Kert u. 32.)
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: 87/471-123 
Rendel: H, Sz., Cs., P.: 8.00-12.00-ig; K.: 14.00-16.00-ig.
Sürgős esetben hétköznap 8.00-16.00-ig hívható: +36-
30/9019-869. Hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-
ig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.:
(átszervezés miatt) 88/412-104 vagy 104
Fogászati alapellátás (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
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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.
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Badacsonytomaj Város Önkormányzata a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hir-
det védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zott idejű tartós távollét idejére szóló 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

Pályázat 
védőnői állásra

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete (a továbbiakban BVÖKt) ülésein
többek között a következőről határozott: 

• Alsó bazársori ajánlati feltételrendszer egyez-
tetése

206/2014. (III. 25.) számú határozat
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete a tervezési szerződés alapján az alsó
bazársor felújításának engedélyes terveit 1.270 eFt
összegben megrendeli a FormaTerv Zrt-től.

209/2014. (III. 25.) számú határozat
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete dönt arról, hogy 2015-től a badacso-
nyi strand hátsó részére kerüljön áthelyezésre a
badacsonyi szüreti rendezvény.
• SCD Balaton Holding Ingatlanfejlesztő és Befek-
tetési Zrt. és projekt cégei elmaradt Balaton-
parti turisztikai fejlesztések ügye

230/2014. (IV. 09.) határozat
BVÖKt úgy határoz, hogy az SCD-ügyben közös

fellépést vállaló önkormányzatokkal közösen írásban
megkereséssel él a Veszprém Megyei Közgyűlés elnö-
kéhez, Lasztovicza Jenő úrhoz, melyben felszólítja
az elnököt: a Veszprém Megyei Közgyűlés és az SCD
Balaton Holding Zrt. között 2005. június 20. nap-
ján kelt „részvény adásvételi szerződés”-nek a Megyei
Közgyűléssel szerződő fél általi teljesítésének kérdé-
sét haladéktalanul tekintse át és annak alapján a
Veszprém Megyei Közgyűlés haladéktalanul tegyen
meg minden tőle elvárhatót a hivatkozott szerződés-
ben a Megyei Közgyűlés részére biztosított, a köz-
gyűléssel szerződő fél szerződéses teljesítésének
kikényszerítésére és/vagy szankciók alkalmazásá-
ra, végső esetben pedig a szerződéstől való elállás-
ra vonatkozó jogok érvényesítése érdekében.
• Kisfaludy-ház bérleti ügye – B1237 Kft-vel való
szerződéskötés

293/2014. (IV. 24.) számú határozat
BVÖKt az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező

035/26 hrsz-ú, természetben 8261 Badacsonyto-
maj, Kisfaludy Sándor utca 28. szám alatti kivett
vendéglő és udvar megnevezésű 4497 m2 alapterü-
letű „Kisfaludy-ház” bérbeadás útján történő hasz-
nosítására vonatkozó zártkörű versenytárgyalás
nyertesének a B1237 Ingatlanforgalmazó Korlátolt
Felelősségű Társaságot (…) hirdeti ki. A Kisfaludy-
ház 10 év határozott időre szóló bérleti díja 65 mFt.
A 2014. évi bérleti díj összege 2 mFt. 

294/2014. (IV. 24.) számú határozat
BVÖKt dönt arról, hogy ha a kiválasztott partner-

rel, a B1237 KFt-vel nem jön létre a szerződéskö-
tés, akkor a másik fél - Eventrend Csoport - lép a
helyébe. Ky

Képviselő-testületi 
határozatok

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2014. évi munkaterve sze-
rinti soron következő ülését 2014. június 12.
napján 10.00 órakor a Badacsonytomaji Polgár-
mesteri Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő utca
14.) Rózsakő termében tartja.

A tervezett napirendi pontok:
1. Beszámoló a település szociális helyzetéről
2. Tájékoztató a Badacsonytomaji Hivatásos

Tűzoltóság munkájáról
3. Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott

alapok működéséről
4. Pályázatokról beszámoló
5. Beszámoló a polgármester átruházott hatás-

körben hozott döntéseiről
6. Tájékoztató a két ülés között történt fontos

eseményekről
7. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányza-

ti döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtá-
sáról

Egyéb aktuális ügyek

Képviselő-testületi ülés
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Felhívás lakókörnyezetünk rendben tar-
tására!

Településünk közterületi részének rendben tartá-
sa közös érdekünk. Számos ingatlan előtt sajnos
elhanyagolt közterületi rész található, amely a lakó-
környezetünket csúfítják és ezáltal a település meg-
ítélésére sem vet jó fényt. A fentiek miatt kérjük
Badacsonytomaj lakosait és a településen ingatlan-
nal rendelkezőket, a tulajdonukat képező ingatlan és
az ingatlan előtti zöld sáv rendszeres kaszálására, tisz-
tán tartására. Felhívjuk a figyelmet Badacsonytomaj
Város Önkormányzatának a környezetvédelemről és
a környezetvédelmi alapról szóló 30/2004. (IX. 30.)
önkormányzati rendeletének 4. §-ára, amely a követ-
kezőket mondja ki: 

A lakóknak az  ingatlan előtti járda (járda hiányá-
ban 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett
zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület),
továbbá, ha a járda és az út között kiépített, vagy kié-
pítetlen terület van, annak gondozásáról, tisztán tar-
tásáról, szemét- és gyommentesítéséről, a járdasza-
kasz melletti, vagy a tulajdonos területén átvezető
nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csa-
padékvíz akadálytalan elfolyásáról, független annak
tulajdonjogától kötelesek gondoskodni.

A fent idézettek be nem tartása esetén az önkor-
mányzatnak a közösségi együttélés alapvető szabá-
lyairól szóló 21/2013. (IV. 12.) önkormányzati ren-
deletének 1. § (8) bekezdése alapján 150.000 Ft-ig ter-
jedő közigazgatási bírság szabható ki, azonban nem
célunk az elvtelen büntetés. A fentiek betartását a Pol-
gármesteri Hivatal folyamatosan ellenőrzi a vegetá-
ciós időszak folyamán. Közös érdekünk az, hogy a
kötelezettségeket betartva egy élhető települést tart-
sunk fenn.

Parlagfű… Füstölgés….
Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Az élelmiszerláncról

és hatósági felügyeletéről szóló 2008. XLVI. törvény
17. § (4) bekezdése értelmében az ingatlantulajdonos
(földhasználó) köteles az adott év június 30. napjáig
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulá-
sát megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot
a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A hivatkozott törvény 50. § (4)-a értelmében köz-
érdekű védekezést kell elrendelni, ha az ingatlantu-
lajdonos (földhasználó) a parlagfű elleni védekezési
kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű véde-
kezés elvégzése során a hatóság, valamint a közér-
dekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végre-
hajtásának keretei között az érintett területre belép-
het, ott a szükséges cselekményt a lezárt terület fel-
nyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata elle-
nére is elvégezheti! A védekezési kötelezettség elmu-
lasztása estén a törvény 60. §-ában foglaltak szerint
növényvédelmi bírságot kell kiszabni. A növényvédel-
mi bírság legkisebb összege tizenötezer forint, legma-
gasabb összege tizenötmillió forint, amit meg nem fize-
tés esetén az állami adóhatóság hajt be közadók
módjára. A védekezési kötelezettség elmulasztása
esetén külterületi ingatlanoknál a Veszprém megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Szolgálat, belterületi
ingatlanoknál pedig Badacsonytomaj Város Jegyző-
je jár el.

Ezúton is felhívom a T. Ingatlantulajdonosok figyel-
mét, hogy településünk lakosságának egészsége érde-
kében is tegyenek eleget a törvényben meghatározott
védekezési kötelezettségüknek.

Megjött végre a jó idő. A hosszú tél után végre lehet
a ház körül dolgozni. Sokan az ősz, illetve a tél folya-
mán felhalmozódott avart, illetve egyéb más mezőgaz-
dasági termelés során keletkezett hulladéktól égetés
útján kívánnak megválni. Ezen tevékenységet jogsza-
bály szabályozza, amely a következőket mondja ki: 

A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi
hulladék elégetésére a külön jogszabályban megha-
tározott feltételek alapján van lehetőség. Május 1. és
szeptember 1. között az égetés TILOS! Égetni csak
október 1-je és április 30-a között, megfelelően kiala-
kított helyen, vagyon- és személyi biztonságot nem
veszélyeztető módon 8.00-18.00 óra között szabad.
Az égetésre szánt hulladék kommunális, ipari erede-
tű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek

maradékai), valamint veszélyes hulladékot nem tar-
talmazhat. 

Kérjük, hogy a rendelet előírásait maradéktalanul
szíveskedjenek betartani, legyünk egymásra tekintet-
tel!

Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtéséről és az
ahhoz kapcsolódó közszolgáltatás igénybe-
vételéről

Badacsonytomaj város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete a 2014. áprilisi ülésén módosította a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
18/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendeletét, mivel
a vidékfejlesztési miniszter 92/2013. (X. 10.) VM ren-
delete alapján a település 2013. évre vonatkozóan
118.627 Ft összegű támogatást kapott a nem közmű-
vel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez
kapcsolódóan.

Az önkormányzat helyi rendeletének 10. § (2) bekez-
dése értelmében a Közszolgáltató lakossági fajlagos
ráfordításait, a lakosságtól származó települési folyé-
kony hulladék esetében, a közműves csatornaháló-
zattal el nem látott településrészekről beszállított
mennyiség után a Magyarország mindenkori éves
költségvetéséről szóló törvény „normatív, kötött fel-
használású támogatások” tárgyú melléklete szerint,
a rendeletben foglalt célra igényelhető támogatás
összegével csökkenteni kell.

A fentiek alapján a közszolgáltatás díja 2014. júli-
us 1. napjától 185 Ft-tal csökken köbméterenként,
így a kötelező közszolgáltatás díja 2.355 Ft/m3 összeg-
re változik, amely magában foglalja a szállítás, ártal-
matlanítás és a környezetterhelési díjat, valamint az
általános forgalmi adót is.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz begyűjtésével (közszolgáltatás ellátásával) 2013.
július 1. napjától – éves határozott időtartamra -
Németh László egyéni vállalkozót bízta meg a képvi-
selő-testület. 

A közszolgáltató elérhetősége: hétfő-péntek: 08.00-
20.00 óra; szombat: 09.00-14.00 óra.

Telefon: 06-30-650-2933, 06-87-412-844, e-mail:
nlaszlo0713@freemail.hu

Kire vonatkozik a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele?

A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi
azon ingatlan tulajdonosára, használójára, akinek
az ingatlanán nem közművel összegyűjtött szenny-
víz keletkezik. (Nincs rákötve a kiépült szennyvízcsa-
torna-hálózatra, esetleg más okból kifolyólag arra
nem kötött rá, vagy egyszerűen az ingatlan olyan
helyen van, ahol a szennyvízcsatorna hálózat nem
épült ki.)

A közszolgáltatás kötelező igénybevételére köte-
lezett ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvizet az ingatlana területén
belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítmény-
ben köteles gyűjteni. (Olyan zárt háztartási szenny-
víztárolóban gyűjteni a keletkezett szennyvizet, amely
szivárgásmentes.)

A közműpótló létesítménybe csak háztartási
szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítmény-
be mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, álla-
ti tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más
személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint
a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését
és a műtárgyainak állagát. A közműpótló berendezé-
sek szabályszerű létesítését az azt engedélyező ható-
ság, működését az érintett szakhatóságok ellenőrzik.

Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelen-
ségének, vagy veszélyességének megállapításáig
veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetek-
ben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírá-
sok figyelembevételével, megfelelő intézkedések mel-
lett, megtagadhatja annak elszállítását.

Az ingatlantulajdonos köteles a zárt (szivárgás-
mentes) szennyvíztárolóban gyűjtött, nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a köz-
szolgáltatást igénybe venni és a közszolgáltatónak

átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét
kiegyenlíteni. 

Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti
jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye
hozza létre. A jogviszony kezdődő időpontja az a nap,
amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesíté-
sének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingat-
lantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás köz-
zététele útján tájékoztatta.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a köz-
szolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. Az
ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely
megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly
módon, hogy az elláthassa feladatát.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingat-
lantulajdonos nem végeztetheti! A közszolgáltató által
elszállított szennyvíz mértékével a talajterhelési díj
összege csökkenthető.

Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszeres-
séggel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az
elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani. Az
üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok
tulajdonosai az önkormányzat által szervezett köte-
lező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve,
ha az adott ingatlanon nem keletkezik szennyvíz.

A közszolgáltató kötelezettségei
A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást

a bejelentéstől számított 72 órán belül - igénylővel
egyeztetett időpontban - elvégezni. A közszolgáltató
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szip-
pantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján,
vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsator-
nába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján
nem engedhető. 

A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az
ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi
át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésére szolgáló
létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról. 

A közszolgáltató szállító eszközein a szolgáltató cég
jelzését, nevét, címét, valamint „Az önkormányzattal
szerződött háztartási szennyvízszállító” feliratot időt-
álló módon és jól olvashatóan fel kell tüntetni.

Mi történik, ha nem a kijelölt Közszolgáltató-
val szállíttatom el a keletkezett szennyvizet?

Abban az esetben, ha valamely ingatlan tulajdono-
sa, használója, vagy vagyonkezelője nem a kijelölt köz-
szolgáltatóval szállíttatja el az ingatlanon keletkezett
szennyvizet, úgy a közösségi együttélés alapvető sza-
bályairól szóló 21/2013. (IV. 12.) önkormányzati ren-
delet 11. §-ának be nem tartása miatt százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

Mi a következménye, ha az ingatlanon keletke-
zett szennyvíz kezeléséről az ingatlan tulajdono-
sa nem tud elszámolni?

A közszolgáltató egyik kötelezettsége: a közszolgál-
tatás összesített adatairól minden év június 30-ig
Badacsonytomaj Város Jegyzője részére köteles tájé-
koztatást adni. A tájékoztató tartalmazza a megren-
delők nevét, a nem közművel összegyűjtött háztartá-
si szennyvíz származási helyét, a szállított mennyi-
séget és a szállítás időpontját. Az elhasznált vízmeny-
nyiségről az ivóvíz szolgáltató szintén köteles a Jegy-
ző felé adatot szolgáltatni. Amennyiben az elszállított
és az elhasznált ivóvíz közötti különbség mutatkozik,
úgy a szennyvíztároló vízzáróságát az eljáró hatóság
ellenőrzi. Amennyiben a szennyvíztároló nem vízzá-
ró, úgy annak átalakítására az eljáró hatóság köte-
lezést bocsát ki. A kötelezés mellett a jegyző a hulla-
dékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kisza-
básának és megállapításának módjáról szóló
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak sze-
rint – az elszivárgott szennyvíz mértékétől függő – kör-
nyezetvédelmi bírságot szab ki.

Végezetül tájékoztatom a tisztelt Olvasókat, hogy
az önkormányzati ülésekről szóló jegyzőkönyveket a
www.badacsonytomaj.hu internetes oldalon találhat-
ják meg, ahol részletesen is olvasható a testületi ülé-
sen történtek, illetve a hatályos helyi rendeletek.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Fontos információk a jegyzőtől



Délután az általános iskola aulájában folytatódott
a költészet ünnepe, ahol a műsorba a Himfy Irodal-
mi Kör mellett bekapcsolódott az iskola és a Nők a
Balatonért Egyesület. A forgatókönyvet Tóth Mari-
ann állította össze azzal a céllal, hogy egy szokat-
lan keresztmetszetet mutathassanak be József Atti-
la költészetéről. Így az ismert és kevesebbszer hal-
lott versek mellett, énekekkel, az általános iskolá-
sok pedig néptánccal kedveskedtek a szép számmal
megjelent vendégeknek.

A versek olyan élményt nyújtanak, ami meghatá-
rozó lehet egész életünkön keresztül. Manapság már
nem annyira divatos verseket hallgatni vagy olvas-
ni, de vannak olyan költemények, amelyek hallatán
az ember libabőrös lesz. S valahol itt rejlik a lényeg.
Ha valaminek több év – sőt, több száz év – után is
ilyen hatása van, az megérdemli az ünnepnapot. „A

költészet maga az élet, olvassuk, szeressük az év
minden egyes napján, mert azalatt, míg verset olva-
sunk, hallgatunk, egy pillanatra minden más meg-
áll...”    Deákné-Ky
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A nevelési év elején az óvoda meghívására elő-
adó érkezett a gyerekekhez, akinek tiszteletdíját
15.000 Ft-tal támogattuk. A nagycsoportosok
úszásoktatásához 20.000 Ft-tal tudtunk hozzájá-
rulni. Sajnos a rossz időjárás miatt a papírgyűj-
tés nem a várt eredménnyel zárult, az ebből szár-
mazó bevétel 15.000 Ft lett. A Márton napi vásár
viszont nagyon jól sikerült, itt összesen: 65.810 Ft-
ot sikerült összegyűjtenünk. Ezúton szeretnénk
megköszönni a szülőknek, nagyszülőknek, roko-
noknak és minden támogatónak a felajánlott lek-
várokat és adományokat. Ebből a bevételből az
óvoda részére 38 db gumis lepedőt vásároltunk a
régiek elhasználódása, cseréje végett. Az adventi
vásáron 42.620 Ft gyűlt össze. A szülői munka-
közösség támogatásával kaptak Mikulás napra
ajándékot a gyerekek, valamint szaloncukrot a
karácsonyfa alá. Köszönjük a képviselő-testület
segítségét a néptáncoktatás és az úszásoktatás
költségeinek átvállalásában. Szeretnénk köszöne-
tet mondani azoknak, akik anyagi, tárgyi felaján-
lással, a programokon való segítséggel támogatták
munkánkat.      Óvodai Szülői Munkaközösség

SZM beszámoló

Amikor valaminek vége, az elmúlás tudatossá
válása mindig fájdalmas. A nehéz időszakok is
szép emlékként rohannak meg bennünket a
búcsú pillanatában és ezzel ki-ki a maga mód-
ján küzd meg. 

Fodor József igazgatói tevékenységét Badacsony-
tomaj kulturális életében sikeresnek értékelem,
munkája vitathatatlan eredménye, hogy új közös-
ségek alakultak, színvonalas műsorokkal dicseked-
hettünk a turisztikai szezonban és a helyiek igényei
is teljesültek úgy szezonban, mint szezonon kívül.
Rontja azonban a száj ízét búcsúzó beszéde, melyet
a Badacsony újság hasábjain keresztül is ismerte-
tett. Az intézmények életében 5 évenként pályáza-
tot KELL hirdetni az igazgatói állás betöltésére.
Ennek megfelelően cselekedett Badacsonytomaj
Önkormányzata. A beérkező pályázatokat független
szakértő vizsgálta, majd a vizsgálat eredményeit a
Humán Ügyek Bizottsága zárt ülésén ismertette.
Köztudott, hogy a pályázatot másodszorra is meg

kellett hirdetni, mivel első körben nem volt olyan
pályázó, aki a törvényi előírásoknak megfelelt volna.
A második kiírást követően ismét igénybe vette a
független szakértő munkáját önkormányzatunk,
aki az eredményeket a HÜB ülésén, majd a Képvi-
selő-testület zárt ülésén ismertette. A megjelent
pályázók személyes meghallgatása is megtörtént. A
törvényi előírásoknak mindössze kettő pályázó felelt
meg és Fodor József ámbár pályázott, nem volt
közöttük. Testületünk két sikeres pályázat beérke-
zésével eredményesnek hirdette a pályázatot és
választott. Fodor József munkáját köszönjük és
örömmel látjuk kötődését városunkhoz. Jerszli
Juditnak gratulálunk, munkájához jó egészséget
kívánva reméljük, hogy előképzettségét, szakmai
tudását és személyes hozzáállását Badacsony kul-
turális életének felvirágoztatása érdekében alkal-
mazza, a helyiek és az idelátogató közönség kiszol-
gálására. 

Rajzó Ildikó HÜB-elnök

Új vezető a BVKI élén

Nagy örömünkre szolgál, hogy a IV. Országos
Makett-, Fatárgy-készítő- és Fémműves Művé-
szeti verseny győri döntőjén a Szín-Vonal Alap-
fokú Művészeti Iskola volt a legeredményesebb.

A három badacsonytomaji tanuló igen szép ered-
ményt ért el. Békési Zsombor András a faműves
kategória I. korcsoportjában lett első helyezett. A
kétnapos verseny során kétszer 5 óra alatt kellett
elkészítenie egy fa reliefet és egy szabadon kompo-
nált szobrot. Alkotásaival elnyerte az Oktatási Hiva-
tal által delegált szakmai zsűri elismerését. A zsűri
elnöke Szunyogh László szobrászművész, egyetemi
docens. Tagjai: Geisbühl Tünde festőművész (OFI)
Jófejű Emil népi fafaragóművész.

A papír és makett készítő kategóriában Barna Bri-
gittát III. korcsoportban míg Gerstenkorn Amáliát
II. korcsoportban részesítették Különdíjban. Isko-

lánk tanulói kézügyességük és technikai tudásuk
mellett az esztétikai érzékükről és kreativitásukról
valamint munkabírásukról is tanúbizonyságot
adtak. Papírműves kategóriában szintén 5 óra alatt
kellett létrehozni egy szabadon választott témájú és
improvizált technikával készülő tárgyat, ahol Amá-
lia egy mozgó labirintust, Brigitta pedig egy papír-
varrás technikájú logikai játékot készített. Második
napon egy kültéri sakkfigurát illetve megálló makett-
jét kellett megalkotniuk szintén 5 óra alatt.

Gratulálunk a nagyon szép eredményekhez. 
A Tatay Sándor Általános Iskolában évzáró kiál-

lítás nyílik május 15-én a Szín-Vonal AMI  tanuló-
inak évközi munkáiból, ahova szeretettel várjuk a
kedves szülőket, érdeklődőket.

Baranyai Zoltánné 
igazgató

Szín-Vonal az országos művészeti versenyen

Az iskolánk által megnyert pályázat az idén is
lehetővé tette, hogy az erdei iskolai programban
részt vegyünk a negyedik osztállyal.

A Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola, Monos-
torapáti Erdészet által üzemeltetett oktatóközpont-
jába április 14-én érkeztünk és remek három napot
töltöttünk el a csodálatos környezetben. Sütöttünk
kenyeret, megismerkedtünk az applikálás rejtelme-
ivel, kerestünk vadnyomokat, légpuskával lőttünk
és rengeteget barangoltunk a tavaszi erdőben.
Végigmentünk az Öreg bükk tanösvényen és felke-
restük a Kinizsi forrást is. Közben számháborúra,
szalonnasütésre, fogócskázásra, bújócskázásra is
lehetőségünk volt. Szerdán délután fáradtan, de
élményekben gazdagon szálltunk ki a buszból az
iskola előtt.              Farkas Csilla osztályfőnök

Erdei Iskola

Fotó: Kalmár

Fotó: Iskola

Körmendi Kevin
Körmendi István és Bíró Adrienn gyermeke

(született 2013. november 12-én)

Ihász Rebeka 
Ihász József és Baumann Viktória gyermeke

(született 2014. február 19-én)

Anyakönyvi Hírek

Gratulálunk!
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézménye idén is meg-
hirdette a hagyományos Kazinczy-napok
tanulmányi versenyét.

A Tapolca környéki iskolák részvételével lezaj-
lott megmérettetés keretében Folly Bernát, isko-
lánk tanulója nyerte a felső tagozat ötödikesei-
nek angol nyelvi versenyét. Gratulálunk!

Simonné Visi Erzsébet képviselő

A Magyar Költészet NapjaxFolytatás az 1. oldalról



Az évadnyitó házigazdái büszkén mutatták be
legújabb fejlesztésüket a tomaji küldöttségnek, a
csaknem teljesen elkészült Kulturális Központot,
melyben a rendezvények mellett gyermek- és felnőtt
könyvtár, valamint a városi televízió is helyet kap
majd. A Fonyódi Betyárok néptánccsoportja rövid

műsorral kedveskedett a vendégeknek.
A találkozó közös ebéddel zárult, ahol Hidvégi

József polgármester pohárköszöntőjében kiemelte,
hogy mindkét település életében nagyon fontosak a
fejlesztések, a turisztika fellendítése érdekében.
Mindannyian azon dolgozunk, hogy városaink meg-
élhetését biztosítsuk, ebben fontos partnerei vagyunk
egymásnak a Bahart Zrt-vel együtt. Csak térségi
összefogással tudunk olyan szolgáltatásokat nyújta-
ni, mint Füred vagy Keszthely. Nagyon fontos lenne
mindehhez a komp, vagy a gyorshajók megléte, de
legalább egy későbbi hajójárat indítása.

Azzal az új reménnyel nyitjuk meg a hajózási éva-
dot – mondta Krisztin N. László polgármester -, hogy
olyan szezon elé nézünk, amely képes lesz megél-
hetésünket biztosítani. A Fonyód-Badacsony közöt-
ti hajóforgalomban közlekedik a legtöbb utas a Bala-
tonon, a túlpartról érkezik e vendégek jelentős szá-
zaléka hozzánk. Bízom benne, hogy mindkét helyen
sikerül olyan körülményeket teremteni, melyek von-
zóvá teszik településeinket. Ky

Lelkébe, kezébe oltott tudás a fényről
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Óvodánkban, április 22-e, a Föld Napja alkalmá-
ból, kreatív kiállítást rendeztünk a szülők, és
gyermekek munkájából.

Ezt megelőzően felhívást tettünk közzé „Valami-
ből valamit” címmel, arra buzdítva a szülőket,
hogy tudatosabban bánjanak az otthonokban
feleslegessé vált dolgokkal. Fő célunk tulajdon-
képpen a hulladékhasznosítás, ezen keresztül a
hulladékcsökkentés volt. A felhívásnak sok család-
ban meg is lett az eredménye, többen mondták,
hogy nem hitték volna, mi mindenre jó egy kiü-
rült palack, vagy kupak. Az elkészült munkákat
a gyermekek és a szülők együtt értékelték, és a leg-
több mosolygós szavazatot kapott alkotás lett a
győztes. Köszönjük mindazoknak a családoknak,
akik részt vettek a pályázaton, jó példát mutatva
ezzel gyermeküknek. Külön köszönjük az első
helyezett Péntek Levente, a második helyezett
Kovács Levente és a harmadik helyezett Meilinger
Zoltán szüleinek kreatív munkáját, mellyel nagy-
ban hozzájárultak a program sikeres megvalósítá-
sához! Köszönetünket kifejezve minden résztvevő
kapott meglepetés csomagot, mellyel arra próbál-
juk buzdítani a résztvevőket, hogy a későbbiek

folyamán talán hasznos időtöltésként is alkossa-
nak hasonlókat a gyermekeikkel közösen.

A Föld Napjához kapcsolódóan ismét megszer-
veztük óvodánkban az elektromos hulladékgyűj-
tést. A vállalkozó 20.000 Ft-al támogatta a Picikét
a kicsikért alapítványt, melyet ezúton is köszönünk
mindazon szülőknek, akik bekapcsolódtak a gyűj-
tésbe.                                            Farkas Éva 

óvónő

Föld Napja

Fotó: Kovács

Fotó: Deák

Húsvét előtt egy héttel „kiszehajtással”, „zöldág-
járással” vagy éppen a közeli Nemesgulácson „haj-
liliomozással” búcsúztatták a böjtös időszakot,
köszöntötték a tavaszt a vidéki emberek.

A lányok kivonultak a falu végére és énekelve,
mindig tovább haladva a zöldág alatt, érkeztek el a
falu másik végére. Ezt a hagyományt elevenítettük
fel óvodánkban a húsvéti játszóház keretein belül.
A szokásoknak megfelelően a gyermekeket kora reg-
gel az előre odakészített eszközök várják az óvoda
előterében. Így már reggel tudják a nagyok, hogy ez
a nap „más”, mint a többi. Az ünnepet előkészíten-
dő, a gyermekek már két héten keresztül ismerked-
nek a tojásdíszítés különböző formáival. A „nyu-

szis” mesék-dalok, tavaszi versek-énekek a készü-
lődés örömteli kísérői. Ezen a napon két édesanyát
kérünk meg, hogy népviseletbe öltözve segítsenek a
gyermekek által díszített tojásokkal még szebbé
tenni a már elkészített zöldágat, majd azzal kaput
tartva tegyék emlékezetesebbé a gyermekek számá-
ra ezt a napot. A nagycsoportosok a „maratás” tech-
nikáját sajátítják el ez alkalommal, ami az iskolai
írás előkészítés egyik eleme is. Vékony pálcikát ecet-
be mártogatva maratják le a már befestett tojás szí-
nét, követve az előre megrajzolt minta vonalát.
Ebben az évben a Szülők által a Picikét a Kicsikért
Alapítványra befizetett összegből meghívtuk Mózner
Miklóst, a tapolcai zeneiskola tanárát, aki vidám
furulyaszóval kísérte a munkát és a zöldágjárást is.
Ezúton is tisztelettel köszönjük a Szülők támogatá-
sát! A hagyományápolást fontos nevelői tevékeny-
ségnek tartjuk óvodánkban, hisz alapok nélkül a
saját kultúra megélése nélkül az emberek gyökér-
telenné, hontalanná válnak.

Farkas Éva óvónő

Zöldágjárás

Fotó: Kalmár

Voltaképpen az Egry kiállítás állandó ugyan, de
magángyűjtők, magántulajdonosok jóvoltából szin-
te évről évre gazdagodik, bővül, módosul – jelenleg
is van három olyan alkotás, melyet még itt nem lát-
hatott a közönség. Lelkét ünnepi ruhába öltözteti,
amikor fest – tartotta Egry – ez is rámutat arra, hogy
nem a konvenciók embere volt – tette hozzá az igaz-
gató. Egy örök problematika képi megnyilvánulása-
it láthatjuk, egyszerre élmény- és egyszerre létforrás
az, amit ünnepelhetünk most. Ezekben a képekben
nemcsak a természet művészi visszatükrözését lát-
hatjuk, hanem egy olyan létdimenziónak a megnyi-
latkozását, amely akár imádságként is szemlélhető.
Minden alkotása arról szól, hogy az Úr színe előtt
élünk, mindent áthat az a misztikus fényesség, amely
embert, tájat, természetet alkot művein. Víz, fény,
levegő és föld - melyből vétettünk -, létünk alapele-
meit tükrözik ezek vissza, arra tanítva, hogy legyen
érzékenységünk az élet valódi értékeire. Azért jöt-
tünk, hogy újra és újra megérintsenek bennünket
ezek a képek, s remélem, a következő években új
Egry tárlatokon a művész csúcsdarabjaiban gyö-
nyörködhetünk.

Mert mindannyian jövünk és mindannyian
megyünk. Meglátjuk-e a fényt? – idézte Udvardi Erzsé-
betet kiállításának megnyitása alkalmából dr. Kor-
zenszky Richárd OSB tihanyi perjel. Téli időben, ami-
kor a Badacsony mögött eltűnik a nap tűzvörös korong-

ja, a tűzvörös korong előtt fölcsillanó ezüstös, aranyos
csíkok mindig Udvardi Erzsébetet juttatják eszembe.
Arra a szikrázó valóságra gondolok – bármennyire is
belehasítson életünkbe fájdalom, vagy tragédia –, amely
ott van mellette, egy megfoghatatlan fényesség, amely
túl van minden földi korláton. Udvardi és Egry képe-
in gyakran tűnnek fel hasonló vonalak, ívek, alakok.
Az alakok görnyedten, teherrel jönnek és mennek, de
nem mindegy, hogy értéket teremtve, egy ív mentén
haladunk felfelé, s utunk végén meglátjuk-e a fényt.
Az a lényeges – idézte a művésznőt a perjel -, hogy az
ember a belső meggyőződése alapján dolgozzon, a leg-
jobb tudása szerint. Úgy sem képes soha olyat alkot-
ni, hogy azt érezze, ez most tökéletes, minden művész
ezért fog újra és újra a következő munkához. Udvar-
di Erzsébet ennek a tájnak a költője, festészetével köl-
teményeket alkot, összekapcsolja az inneni világot
azzal a megfoghatatlannal, amely után mindannyian
vágyódunk. Biztos vagyok benne, ha valaki nyitott
szívvel áll meg képei előtt, meglátja a fényt – mondta
befejezésül dr. Korzenszky Richárd.

Az ünnepségen elhangzó verseket – Nagy László
A föltámadás szomorúsága, Héra Zoltán Teremtett
fény, Udvardi Erzsébet műhelyében - Mohai Gábor
színművész adta elő. Simic-Németh Éva, a klagen-
furti karintiai szimfonikus zenekar szólócsellistája
és Németh Csabáné zongoratanárnő Bach, vala-
mint Popper darabokat játszott.                        Ky
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Anyák Napja
Az édesanyákat és nagymamákat az óvoda leg-
szebb hagyományai szerint megtartott bensőséges
ünnepség keretében köszöntötték április 30-án.

Az aulát zsúfolásig megtöltő szülőket, hozzátar-
tozókat Nagy Lászlóné óvodavezető üdvözölte, majd
felkérte Krisztin N. László polgármestert ünnepi
köszöntőjének elmondására. Beszédében kiemelte az
édesanyák családban betöltött szerepén túl, a tár-
sadalom számára is meghatározó tevékenységüket.
A bevezetők után a gyerekek verssel, tánccal, saját
készítésű ajándékokkal kedveskedtek meghatott
szeretteiknek. Ky

Fotó: Kalmár
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A BSE mérkőzései
Egervölgye SE M.apáti - BSE 0:3
BSE - N.gulács-Kisapáti SE 3:0
BSE - Balatonszepezd SC 1:0
Dörögd-Halimba SE - BSE 2:1
BSE - Balaton SE Szigliget 4:4
BSE - Balatonederics SE 1:2

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.

Kerékpáros túra a Balaton körül
A Vuelta Sportegyesület május 3-án, több távon
szervezte meg hagyományos kerékpáros túráját
XV. BringaMánia Balatonkör néven.

A 206 km-es körút mintegy 1000 fős részvevői
nem versenyeztek, céljuk a túra teljesítése volt a
KRESZ szabályainak betartásával. Biztonságukról
az érintett megyei rendőr-főkapitányságok és a szer-
vezők gondoskodtak. Településünkön a polgárőrök
fogadták a Balatonfüred felől érkező kerékpároso-
kat, segítették a tájékozódást és az áthaladást a
főúton. A szeles, csapadékos időben a Badacsony-
tomajra érkezés után a résztvevők rövid pihenőt

tartottak a vasútállomás parkolójában, majd erőt
gyűjtve, felfrissülve, 14.30-kor tovább haladtak. A
71-es főútról a Római útra való balesetmentes átté-
résben Csizmazia Pál, Matócsi Jánosné, Radulyné
Halász Ibolya, Mórocz Richárd, Pintér Imre fiával és
e sorok írója unokájával polgárőrként segítették
őket, mutatták a haladási irányt városunk belterü-
letén.

Ezúton gratulálunk a résztvevők teljesítményéhez,
köszönet a szervezők és valamennyi segítő áldozat-
kész munkájáért.

Mórocz István PEB-elnök

Elkóborolt, de megtalálták
A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj tagjai a
rendőrséggel együttműködve, május 1-én este
eredményesen kutattak és találtak meg egy elkó-
borolt személyt.

A keresett H. B.17 éves autista fiú badacsonyör-
si hegyi nyaralójukba, annak környezetébe távozá-
sa után nem talált vissza. 20:30 perckor szülei a
112-es segélyhívó rendszeren kértek segítséget a
kutatására. A keresés a rendőrség, a badacsonyto-
maji és ábrahámhegyi polgárőrség összehangolt
tevékenységével és a helyi lakosság segítségével
valósult meg. A megtalálás gyorsaságát elősegítet-
te, hogy a telefonos adatgyűjtés kapcsán Matócsi
Jánosné polgárőr, helyi lakos jelezte, hogy látta az
eltűnt személyt és tájékoztatást adott annak hala-

dási irányáról. Ezért feltételezhetővé vált, hogy a
keresett személy a szomszédos település, Salföld,
irányába elhagyta Badacsonyörsöt. Mindezek hatá-
sára a keresésben résztvevő badacsonytomaji Arany
György és Csizmazia Pál polgárőrök 22 óra után
néhány perccel rátaláltak az eltűnt személyre Sal-
föld község templomkertjében, akinek az ijedtségen
kívül más baja nem esett. Az őt megtaláló polgár-
őrök, a badacsonytomaji rendőrőrshöz tartozó Csip-
szer Zsolt rendőr törzszászlós és Varga Mátyás rend-
őr törzsőrmester kíséretében szüleihez szállították.
Az aggódó szülők megkönnyebbülve mondtak hálás
köszönetet a rendőrök, polgárőrök és a lakosság
önzetlen, gyors, eredményes segítségéért.

Mórocz István PEB-elnök

Pál így buzdítja a korintusiakat abban a részben,
mely az egész Evangélium szívét alkotó nagy öröm-
hír közlése után következik: Isten Krisztusban kien-
gesztelődött a világgal (vö. 2Kor 5,19).

Fia kereszthalálával Isten végső tanújelét adta
irántunk való határtalan szeretetének. Krisztus
keresztje által kiengesztelt bennünket Önmagával.

Hitünknek ez az alapigazsága ma is teljesen aktu-
ális. Ez az a kinyilatkoztatás, melyre az egész embe-
riség vár; igen, Isten mindenkihez közel van szere-
tetével, és szenvedélyesen szeret minden embert. A
világnak szüksége van erre az örömhírre, de csak
akkor tudjuk átadni, ha előbb újra meg újra elis-
mételjük magunknak egészen addig menően, hogy
átérezzük: körülölel bennünket ez a szeretet, akkor
is, amikor éppen az ellenkezőjét gondolnánk.

Az Isten szeretetébe vetett hit azonban nem
maradhat kinek-kinek benső ügye, amint azt Pál is
hangsúlyozza: Isten ránk bízta, hogy másokat is
kiengeszteljünk Vele (vö. 2Kor 5,18), s nagy felelős-
séget ébresztett minden keresztényben, hogy tanú-
ságot tegyen Isten szeretetéről teremtményei iránt.
S hogy hogyan?

Egész viselkedésünknek hitelessé kell tennie azt
az igazságot, amit hirdetünk. Jézus világosan meg-
mondta, hogy mielőtt ajándékunkat az oltárra vin-
nénk, ki kell békülnünk azzal a felebarátunkkal,

akinek valami panasza van ellenünk (vö. Mt 5,23-
24).

S ez mindenekelőtt közösségeinken – családjain-
kon, csoportjainkon, társaságainkon, egyházain-
kon – belül érvényes. Az a hivatásunk ugyanis,
hogy ledöntsünk minden falat, ami akadályozza az
egyének és a népek között az egyetértést.

„Krisztus nevében” azt jelenti: az Ő helyetteseként
lépjünk Krisztus nyomdokaiba; éljünk Vele; éljünk
úgy, mint Ő, és szeressük egymást, amint Ő szere-
tett bennünket! Ne közösítsünk ki senkit, és tegyük
félre az előítéleteket! Legyünk nyitottak arra, hogy
befogadjuk és értékeljük felebarátaink pozitívuma-
it, legyünk készek az életünket is adni egymásért!
Ez Jézus legfőbb parancsa, a keresztények ismer-
tetőjegye, mely ma ugyanúgy érvényes, mint Jézus
első követőinek korában.

Ezt az igét élni azt jelenti, hogy békességszerző-
vé válunk.

Így minden gesztusunk, minden szavunk, min-
den tettünk, melyet szeretet itat át, olyan lesz, mint
Jézusé.

Hozzá hasonlóan az öröm, a remény, az egyetér-
tés és a béke hordozói, vagyis annak a világnak az
előhírnökei leszünk, mely kiengesztelődött Istennel
(vö. 2Kor 5,19), s melyre minden teremtmény vár.

CL István atya

Katolikus üzenet:„… Krisztus nevében kérünk: 
engesztelődjetek ki az Istennel!” (2Kor 5,20)

Gyászhírek:

Vámos Jánosné sz. Fülöp Rozália 
(született 1940-ben) elhunyt április 7-én

–––––––––––
Mészáros Józsefné sz. Laczkó Mária 

(született 1933-ban) elhunyt április 11-én
–––––––––––
Zab László 

(született 1957-ben) elhunyt április 19-én

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnék mondani azoknak a

barátoknak, kollégáknak, szomszédoknak, isme-
rősöknek, akik Mészáros Józsefné sz. Laczkó
Mária badacsonyi lakost családommal és velem
együtt utolsó útjára elkísérték, a kegyelet virág-
ait elhelyezték, szomorúságomat kedves szavak-
kal enyhítették.

„Olyan csend van Nélküled, hogy szinte hal-
lani, amit utoljára akartál mondani.”

Tisztelettel: Mészáros Éva Ágnes

BÖÉE tagdíjfizetés
Ezúton kérjük, hogy aki még nem tette, ren-

dezze a 2014. évi Egyesületi tagdíját!
Fizetni lehet: személyesen a Szépvölgyi út 2.

szám alatt; Badacsonytomajon a Takarékszö-
vetkezetben; utalással a következő számlára:
72800030-15304661.

A tagdíj felnőtteknek 1000 Ft/év, diákoknak,
nyugdíjasoknak 500 Ft/év

Köszönettel: Végh László 
pénztáros

Közös ima

Fotó: Kalmár

Szenté avatták II. János Pál pápát április 27-én, ennek örö-
mére badacsonytomaji emlékhelyén rózsafüzért mondott
és litánián imádkozott a helyi gyülekezet Földi István espe-
res, plébános vezetésével

A tapolcai Járdányi Pál zeneiskolát a Lantos
Magda emlékére XXVI. alkalommal megrende-
zett zongoraversenyen az I. korcsoportban
mindösszesen két gyermek képviselte Veszp-
rémben április 14-én.

Büszkén jelzem, hogy mindkettejük badacsony-
tomaji. Sterk-Rajzó Luca és Folly Bernát első ízben
mérettette meg magát egyénileg és ezüst-ezüst
minősítéssel tértek haza. Miután Lucám iskolai
balesete miatt sínbe tett lábbal, ölben cipelve
tudott csak megjelenni a versenyen, bebizonyoso-
dott: ha a tehetséget gondozzuk és az a gyermek
részéről szorgalommal társul, pedálozás nélkül is
lehet szép eredményeket elérni ebben a furcsa
mai világban.                   Rajzó Ildikó édesanya

Pedálozás nélkül
Az iskolánk által megnyert pályázat keretében
lehetőségünk nyílt ara, hogy az elsős, másodi-
kas, negyedikes tanulóinkat elvigyük kirán-
dulni Zalakarosra.

Az elmúlt év őszén megnyílt fedett gyermekvi-
lág élménymedencéi remek kikapcsolódást nyúj-
tottak a gyerekeknek. 

Az utolsó percig kihasználták a csúszdák és
egyéb játékok kínálta szabadidős tevékenységeket.
A gyermek szaunavilág és sóbarlang kipróbálása
sem maradhatott el. 

Hazafelé a buszon mindenki éhesen, fáradtan
dőlt hátra és már azon gondolkodott, hogy mikor
megyünk legközelebb.

Farkas Csilla

Karosi kirándulás



Fontos feladata a város mindenkori vezetésének,
hogy ezt a pótolhatatlan hagyatékot méltó módon
kezelje. Nem halogatható az épület állagának meg-
újítása, melyre jelentős összeget kell hamarosan
áldozni, majd szakemberek bevonásával szükség
lesz a gyűjtemény átrendezésére. A gyűjtemény lel-
tárkönyvébe Nagy Miklós tanár úr egy latin közmon-
dást írt – mondta befejezésül dr. Magó Ágnes kép-
viselő – „Sine praeteritis futura nulla!” – „Múlt nél-
kül nincs jövő!”, melyet útmutatásnak is tekinthe-
tünk jövőnkre vonatkoztatva.

Apám 1966-ban kezdte el a gyűjtést – emlékezett
vissza Nagy István – Nagy Lacival, Ritecz Gyurival,
Rózsa Sándorral, Lichneckert Csabával és több egy-
korú fiúval a helytörténeti szakkör keretében. A kis-
kocsikkal összeszedett régiségeket az akkoriban
bezárt bánya egyik raktárhelységében tárolták, amíg
végleges helyére nem kerülhetett. Patyi és Miska
bácsi hosszú évek munkájával hozta helyre a tárgya-
kat. Olyanoktól is gyűjtöttünk, akik nem akartak
megválni a régiségektől, – tette hozzá Nagy István –

én például csaknem egy havi keresetemet adtam
egy szép darálóért, de apám azt mondta a kiállítá-
son jobb helye lesz, mert ott többen láthatják.

Az ünnepségen közreműködő Nemes Gyula Nagy-
kunsági verbunkot táncolt, majd az érdeklődők
megtekinthették a kiállítást. Ky

Az idei majális - az elmúlt évekhez hasonlóan -
a sport jegyében telt el Badacsonytomajon, a jó
időben sokan kilátogattak a sportpályára, ahol
Berecz Nikolett különböző ügyességi versenye-
ket szervezett gyermekeknek és felnőtteknek
egyaránt!

Az aszfaltrajz versenyen a gyerekek látványos és
kreatív módon mutathatták meg ügyességüket, sok
szép rajz díszítette a futballpálya aszfaltját. Köszön-
jük Novákné Borsodi Ildikó segítségét a verseny
lebonyolításához és gratulálunk az ügyes kezű gye-
rekeknek, akik az alábbi helyezéseket érték el: óvo-
dás korcsoportban I. helyezett Szabó Bulcsú, II.
Kovács Levente, III. helyezett Samu Hunor. Iskolás
korcsoportban Patakfalvy Domonkos, Samu Péter,
Samu Bíborka volt a legjobbak sorrendje. Nagy nép-
szerűségnek örvendett a bowling verseny is. A bow-
ling olyan bábujáték, amit már a 19. század óta ját-
szanak, idősek, fiatalok egyaránt. Ez ezen a napon

is megmutatkozott, hisz minden korosztály jelent-
kezett a versenyre. A 10 bábuval játszott versenyt
Niki ötletesen úgy oldotta meg, hogy a bábukat
ásványvizes palackokkal pótolta! A verseny végered-
ménye: I. helyezett Farkas Mihányné, II. helyezett
holtversenyben Tobak Robika és Deák Ferencné, III.
helyezett Kiss Laura. Idős, fiatal egyaránt nevezett
a célbadobásra is. A verseny végeredménye az első
csoportban: I. helyezett Samu Vajk és Tobak Robi-
ka, II. helyezett Kiss Laura és Csillag Virág, III.
helyezett Ódor Ádám és Hajnal Dániel. A II. csoport-
ban azonos pontszám miatt az első helyen holtver-
seny alakult ki a Borsodiné Novák Ildikó és Deák
Ferencné alkotta csapat, valamint Farkas Mihály-
né és Berecz Nikolett között, míg a harmadik helyen
Samu Péter és Jerszli Judit végzett. A kispályás
labdarúgó tornán öt csapat indult! A lejátszott mér-
kőzéseken szerencsére komoly sérülés nem történt,
így élményekkel és persze fáradtan sorakozhattak
fel az eredményhirdetésre: I. Fiatalok, II. Badacsony-
tomaji Szörf Klub SE, III. az MZ/X, IV. Ábrahám-
hegy Csapata, a Fürgék versenyen kívül indultak.

A nap érdekessége volt Badacsonytomaj-Tapolca
női labdarúgó mérkőzés! Nagyon sokan jelentkez-
tek a 7-es dobó és 11-es rúgó versenyre, valamint
a kötélhúzásra, de ezek a versenyszámok a hirte-
len érkezett jégeső miatt elmaradtak.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Kultu-
rális Intézménye ezúton is köszöni a csapatoknak,
a versenyzőknek és a rendezvényre kilátogatóknak
a részvételt, a Nyugdíjas Egyesületnek a finom süte-
ményeket, a zsíros kenyér készítését, valamint
Berecz Nikolettnek a szervezést, a játékok lebonyo-
lítását, az aktív részvételt, édesanyjának - Berecz-
né Csincsi Erikának - pedig a labdarúgó mérkőzé-
seken a játékvezetést!                   Deák Ferencné
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Sikeres volt településünkön a TeSzedd! – Önkén-
tesen a tiszta Magyarországért akciónap, mely-
nek célja, hogy összefogja azokat a lakosokat,
akik tenni szeretnének tisztább környezetün-
kért, eltűnjenek a gazdátlan, illegálisan lerakott
szemétkupacok.

Évről évre egyre több önkéntest mozgat meg
országszerte az a kezdeményezés, amelynek idei
háromnapos programjához a Polgárőr Egyesület
Badacsonytomaj, a Badacsonytomaji Nyugdíjasok
Egyesülete, a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület,
valamint a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Ott-
honos Óvoda is csatlakozott.

Köszönjük mindazoknak, akik a településünkön
csatlakoztak az akcióhoz.

Berecz Nikolett ifjúsági- és sportreferens

A „TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarorszá-
gért” május 10-i országos hulladékgyűjtő akció-
ban tíz polgárőr és három hozzátartozójuk vett
részt.

A Polgárőr Egyesület csapata városunk mindhá-
rom településrészén dolgozott és 39 zsák szemetet
gyűjtött össze, amelyeket a Nyugdíjas Egyesület 11
zsákjával együtt a központi gyűjtőhelyre - képünkön
- a régi városháza udvarba szállított. Köszönet Pol-
gármester úrnak, aki a résztvevőket péksütemény-
nyel és melegítő itallal kínálta, köszönet a résztve-
vőknek városunk tisztaságáért végzett áldozatos
munkájáért. Mórocz István PEB elnök

A balatoni kör megnyitotta a fröccsszezont
A Balatoni Kör tagjai tegnap egy óriás kehely
megtöltésével nyitották meg a fröccsszezont a
keszthelyi móló előtti rendezvénytér fröccs tera-
szán tartott BorPart esten.

A legismertebb balatoni borászok és vendéglátó-
sok egyesületeként idén márciusban megalakult
Balatoni Kör most elindított BorPart rendezvényso-
rozatával a nyári szezonon túl is működő, minősé-
gi régiós termékekre épülő vendéglátóhelyeket
mutatja be, élő zenével és kreatív meglepetés akci-
ókkal, saját termékeiket bemutató borászok, pálin-
kamesterek, cukrászok, séfek részvételével. A sát-
ras-bódés fesztiválok helyett szeretnének új alter-
natívát kínálni a vendéglátásban BorPart rendezvé-
nyeikkel, ideiglenes jellegű fesztiválok helyett akár
egész évben működő helyek élményszerű bemuta-
tásával. (Mini, midi és maxi méretű események lesz-

nek, a tegnapi kétszáz fős sétáló kóstoló például Bor-
Part midi volt.) 

Az egyes BorPart rendezvények mellett „Kóstold
körbe a Balatont!” jelszóval külön programot hirdet-
nek, melynek keretében a tó körül kerékpárral,
vitorlással vagy bárhogy máshogy túrázók a Bala-
toni Kör tagjait és partnereit akár a nyári szezonon
kívül is bármikor felkereshetik. A túráról és a kós-
tolóról feltöltött legérdekesebb képes-videós élmény-
beszámolókat különböző kategóriákban díjazni fog-
ják, amennyiben ezek linkjét elküldik nekik.

Tegnap adták át a képző- és iparművészeti egye-
temekkel közreműködve meghirdetett „Szíves Bala-
ton” logó, illetve védjegy pályázatuk különdíját az
eddigi legértékesebb pályamű szerzőjének, mivel
kiemelten fontosnak tekintik a Balaton arculati ele-
meinek jobb kidolgozását. Kardos Gábor szervező

Olvasói levél*
Az üzlet mindenekelőtt!

A véletlen úgy hozta, hogy május 2-án Badacsony-
ban jártunk családostól. Őszintén, helyi lakosként
szégyelltem magam az ott tapasztalt körülménye-
kért, pedig nem nekem kellene!

A Badacsonyi vasútállomás területe a peron mel-
letti, a Rizlingsor mögötti része borzasztóan elha-
nyagolt. Személygépkocsik által kitaposva, szemét-
tel, falevéllel borítva, a szeméttárolók megpúpozva,
amit bizonyára még az előző nap vendégei hagytak
ott, de nem voltak kiürítve. A személygépkocsik a sár-
ban rendezetlenül parkoltak, a magas díjért szolgál-
tatást nem nyújtva, volt is felháborodás érte! Esett
az eső. Egymást taposva menekültek az emberek
fedett helyre, ami kevésnek bizonyult. Még egymást
is szidták! És ugye azt is említeni kell, hogy arány-
ban van-e az ár, a szolgáltatás minőségével a büfék-
nél. Úgy gondolom, hogy nincs. A dobozos, vagy üve-
ges sört az áráért akár felszolgáló is kihozhatná, és
nem kellene sorban állni. Gondolom az indoka ezen
áraknak, hogy Badacsony közepén fogyasztják. Ezen
kívül pedig semmi extra: csak ülj le a padra, ha van
hely, fogyaszd el, és gyorsan tűnj el! Ha pedig a sör
hamarabb követelné tőled, hogy valamilyen helyisé-
get felkeress, megint zsebbe kell nyúlnod. Én nem
tudom, hogy mennyit kell fizetni, mert hamar azt
gondoltuk, hogy ebből elegünk van, és távoztunk. A
kisebbik fiam gondolt egyet és felment a hegyre a kilá-
tóhoz. Elmondta, hogy ott is borzasztó állapotokat
talált, szeméthegy, összetört márványtábla és egyéb
faburkolat hiánya. Magasodik a gaz, az oda látoga-
tó emberek kijelentették: szégyen, hogy ilyen körül-
ményeket tapasztalnak, és nem jönnek ide többet.
Remélem, hogy azok, akik mindezért felelősek elgon-
dolkodnak, és a város vezetése megszervezi, hogy a
tapasztalt körülmények megszűnjenek. Így nem lehet
a szezont várni, igenis legyen mindennek felelőse
úgy a vállalkozóknál, mint a városnál. Ha lehet, ne
a bevétel legyen az első és egyetlen szempont, mert
ha így megy, nem lesz se pénz se hírnév. Vagyis
kevesebben látogatnak el hozzánk. Pedig a vendéget
saját érdekünkben is meg kell becsülni!

Mórocz István Ferenc, B.tomaj

Fotó: Deák

Fotó: Deák

xFolytatás az 1. oldalrólLátogatható a Tájház
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Bortriatlon a Badacsonyi borvidéken
avagy újra fókuszban a borvidék három zászlós bora: a Szürkebarát, a Kéknyelű és a Rizling

A badacsonyi borászok példaértékű összefogásá-
nak eredményeként tavaly megszületett a Bor-
triatlon rendezvénysorozat, melynek keretében
3 „bortúrával”, 3 hónap - 3 hétvégéjére hívják a
kalandra vágyókat. 

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szerve-
zésében második alkalommal kerül sor a borvidék
három meghatározó szőlőfajtájának egy-egy tema-
tikus borhétvége keretében való bemutatására. A
résztvevő pincéknél május 17-18. között a Szürke-
barát túrára; június 7-8. között a Kéknyelű Virág-
zásra; október 11-12. között pedig a Rizling Vaká-
cióra várják a borkedvelő vendégeket. E három ren-
dezvény alkalmával a borospincék mélyén, hamisít-
hatatlan környezetben, a boros gazdák rejtett kin-
csei mellett megismerhetik az igazi badacsonyi Szür-
kebarátot, a Kéknyelűt és az Olaszrizlinget. 

A pincékben egész hétvégén borkóstolókkal és
kulturális, valamint gasztronómiai programokkal
várják a látogatókat. Lesz bortotó, zenés borterasz,
BARKAS-os birtoklátogatás, római kori ételkülön-
legességeket, kézműves sajtokat és egyéb terméke-

ket, vadpörköltet, házi finomságokat lehet majd
kóstolni, sőt a vállalkozó kedvű vendégek elkészít-
hetik saját borukat is. 

Mindhárom hétvégén közlekedik a Badacsonyi
Régiójáró busz is (szombati napon!), amely a Bada-
csonyi Borvidék 10 településén keresztül pincétől-
pincéig viszi az utasokat. A buszon hosztesz fogad-
ja és kalauzolja a vendégeket, bemutatva a telepü-
lések nevezetességeit, az aktuális rendezvényeket és
a megállókhoz kapcsolódó szolgáltatók kínálatát.

A rendezvényekhez játék is párosul. A vendégek
a Bortriatlon felfedezőút során a részt vevő pincék-
nél boros címkét, bélyeget  és pecsétet gyűjthetnek.
A pecsétgyűjtő füzetet a pincészeteknél vagy a bada-
csonyi Tourinform Irodában kaphatják meg a játé-
kosok. Aki három boros címkét, bélyeget vagy pecsé-
tet összegyűjt, kitűzőt kap. Hat boros címke, bélyeg
vagy pecsét megszerzése esetén a jutalom egy palack
bor.

További érdekes információ található a Badacso-
nyi Céh Turisztikai Egyesület weboldalán
(www.badacsony.com). BCTE

Osztálytalálkozó
A badacsonytomaji Általános Iskola 1954-ben

végzett tanulói június utolsó szombatján tartják
60. éves találkozójukat. Az osztálytalálkozó szer-
vezése érdekében kérem az öreg-diákokat, hogy
részvételi szándékukat, lehetőleg június 6-ig,
személyesen, levélben, vagy a 87/471 384-es
telefonszámon szíveskedjenek nekem jelezni.

Mórocz István szervező
8257 Badacsonytomaj, Orgona u. 17.

Húsvétváró játszóház
Minden év áprilisában van egy nagyon szép
Ünnep, a Húsvét ünnepe. A Húsvét az öröm
ünnepe, hisz elmúlik a tél, a természet ilyenkor
újjáéled, közeledik a tavasz, s várjuk a húsvétot. 

Ebben az időszakban egyik legnépszerűbb prog-
ramja a húsvéti készülődésnek a húsvéti játszóház.
Éppen ezért április 12-én városunk kulturális intéz-
ménye vidám húsvéti játszóházba várta az érdeklő-
dőket a művelődési házba, ahol a húsvéti tojásfes-
tés hagyományos módszereit elevenítettük fel. Az
olvasztott méhviasszal történő tojásdíszítés volt a leg-
népszerűbb a gyerekek körében. Novákné Borsodi
Ildikó segítségével tojástartók is készültek a szebb-
nél-szebb díszített tojáshoz. Mindenki sok kedves
húsvéti emlékkel térhetett haza, amiben a legszebb
az volt, hogy saját maga készítette.           Deákné

Fotó: Deák

Baráti találkozó
A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület baráti, csa-
ládi találkozót szervezett április 27-én, a bada-
csonytomaji strandon.

Érdeklődőkben nem volt hiány, minden korosz-
tály képviseltette magát. A tagok által hozott finom
falatok, a jóízű beszélgetések mellé, hamar előkerül-
tek a horgászbotok is, hiszen mindenki meg akar-
ta mutatni, hogy ő a legügyesebb. Bár az időjárás
kissé szeles volt és a „tenger” is hullámzott, azért
akadt hal a horogra. Gondos mérlegelés után hir-
dettek eredményt, Krisztin N. László polgármester
is gratulált a résztvevőknek. Külön öröm volt, hogy
ifjú horgászok is részt vettek ezen a találkozón és
már ügyesen bántak a horgász-készséggel. A Bada-
csonyi Sporthorgász Egyesület vezetése reméli, hogy
az egyesület tagjai hasonló lelkesedéssel vesznek
részt a további rendezvényeken is.

Fekete Ferenc elnök, BSHE

Fotó: Deák


