
Megtartották a Szent Antal napi örsi búcsút júni-
us 14-én, amely szentmisével kezdődött a kápol-
nában, majd a Varga Pincészet Kft. Szürkebarát
fogadójánál folytatódott.

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök ünnepi köszön-
tője után Kissné Takács Krisztina, Kiss Róbert, Kiss
Ákos valamint a Pipitér Óvoda közösségért végzett
munkáját oklevéllel, apró ajándékokkal köszönte meg
az egyesület. Költözése miatt elköszönt Karácsony
Lajosné Ilona, de ígéretet tett arra, hogy az egyesü-
let munkájában továbbra is részt vesz.

Folytatás a 3. oldalon.

Megkezdi rendelését Badacsonytomajon dr. Pin-
terits Judit fogorvos július első felében.

Az utolsó „simítások”
zajlanak annak érdeké-
ben, hogy másfél évnyi
szünet után ismét helyben
legyen biztosítva az alapel-
látás minden korosztály
számára. A keszthelyi
származású fiatal orvosnő
eddig Budapesten dolgo-
zott, később fogszabályo-
zással szeretné bővíteni
tomaji tevékenységét. A
sürgősségi eseteket kivé-
ve, előjegyzéssel igyekszik

megszervezni a rendelési idő minél hatékonyabb
kihasználását. Időpontot július első felétől a 87/471-
689-es telefonszámon lehet egyeztetni.              Ky

Bányász Emlékhelyet avattak
A Várossá nyilvánítás 10. évfordulója alkalmából

május 23-án a badacsonytomaji vasútállomásnál
Bányász Emlékhely avatásával vette kezdetét az
ünnepségsorozat.

A Himnusz után Sík Sándor verse, „A bánya”
hangzott el Tóth Mariann tolmácsolásában.

A várossá avatás a múlt elismerése és a szép jövő
reménye idézte Lampert Mónika belügyminiszter
évtizede elhangzott szavait Krisztin N. László polgár-
mester köszöntőjében. Itt most múltunk egy darab-
járól beszélünk, - bár nem mindenki tartja dicső-
nek a hegyen folyó bazaltbányászatot – arról, hogyan
teremtettek nagyapáink, dédapáink megélhetési
lehetőséget. Nem környezetvédelmi szemszögből
nézzük, hanem múltunk megőrzendő részének tart-
juk, melyet ugyanúgy elismerünk, mint a szőlészet
borászatot, vagy a halászatot. A bánya bezárásakor
sokan tiltakoztak megélhetésük elvétele ellen, mond-
ta Kalmár László írására hivatkozva a polgármes-
ter, akik a nagyüzemek idetelepüléséig nagyon
nehéz helyzetbe kerültek. Pedig művészet a kővel
bánni tudás, tiszteletre méltóak azok az emberek,
akik ezt a tevékenységet folytatták.

Krisztin N. László polgármester avatóbeszéde után
a város borával mondott köszönetet Lesz Ferencnek
fáradozásáért, akinek ötlete alapján megvalósulha-
tott az emlékhely. Az emlékmű létrehozását támo-
gatta a képviselő-testület, a MÁV Zrt, emellett Fedő
Róbert, Orbán Péter jelentős részt vállalt a kivitele-
zésben, Bedő Lajos zalahalápi polgármester pedig
a bazaltoszlop beszerzésében nyújtott segítséget.

Végre sikerült az egykor itt dolgozó bányászoknak
méltó emléket állítani – mondta Pintér Károly, a bánya
diszpécsere, aki beszédében részletesen felidézte az
üzem történetét, a történelmi eseményekkel párhu-
zamosan. A bányanyitás ellenzői elvesztették a har-
cot az út- és vasútépítőkkel szemben, mintegy ötven
évre megélhetést adva a helyi és az idesereglő szak-
embereknek. A kiválóan faragható kő volt a badacso-
nyi bánya legfőbb értéke, amelyből tucatnyi fajtát
készítettek nagyon nehéz körülmények között a mun-
kások. De a bányászat felfutása révén 1924-re – a
dalárda mellett –, már egy fúvószenekar is létrejött,
sőt megalkották a badacsonyi kőbányászok induló-
ját. Kilencven éve alakult meg a Badacsonytomaji

Sportegyesület elődje, az Építők SE, majd Bányász
SE néven. Az ötvenes évektől - főként a gépesítés hiá-
nya miatt -, már nem volt versenyképes a termelés,
ami végül az üzem bezárásához vezetett.

Pintér Károly visszaemlékezése után leleplezték az
emlékhelyet, amelyhez Bolla Józsefné Ambrus Gertrud
adományozta csillét. Az emlékműnél az önkormány-
zat, a Pintér testvérek és a Tatay Sándor Általános Isko-
la képviselői helyezték el a tisztelet koszorúit.

Jubileumi ünnepség
Ezt követően az Egry József Művelődési Házban

folytatódott az ünnepség, melynek díszvendége
Gulyás Gergely, a Magyar Parlament alelnöke volt.

Krisztin N. László polgármester megemlékező,
áttekintő köszöntőjében részletesen elemezte a
várossá válás folyamatát, a település életének min-
den területére kiterjedően értékelte az eddigi ered-
ményeket, kudarcokat, a jövő tennivalóit.

Olyan települési jövőképet álmodtunk meg -
mondta a polgármester -, amelyben a csodálatos ter-
mészeti környezet és az itt élő emberek érdekében
történő fejlődés harmóniában valósul meg, ahol biz-
tosított az egymást követő generációk megélhetése
és a fennmaradás. A várossá nyilvánítás igénye az
elődök eredményeinek tiszteletén, a ma élők hité-
nek, szorgalmának megfogalmazásán alapuló, az
eljövendő generációk érdekében meghozott döntés,
a városi cím odaítélése pedig a szűkebb és a tágabb
környezet megelőlegezett bizalma.

Folytatás a 3. oldalon.
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10 éve város Badacsonytomaj

A múlt elismerése és a szép jövő reménye

Fotó: Pinterits

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Simonné Visi Erzsébet és Orbán Péter koszorúzza az emlékművet. A háttérben Pintér Károly, Lesz Ferenc és Tóth Mariann

A kitüntető címet veszi át Forintos Gyula

Fogorvos Tomajon

Búcsú Örsön

Polgárőrök kitüntetése
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csiz-
mazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrség-
gel történő együttműködés során kifejtett kima-
gasló tevékenységének elismeréseként Szent
György Emlékplakettet adományozott. A díjat dr.
Töreki Sándor rendőr dandártábornok, megyei
rendőr-főkapitány adta át május 24-én Veszp-
rémben, a megyei Polgárőrségek Szövetségének
Küldöttgyűlésén.

A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) tag-
jai közül a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövet-
ségének elnöke Matócsi Jánosnét oklevél elismerés-
ben részesítette, mellyel köszönetét fejezte ki a pol-
gárőr mozgalomban kifejtett áldozatos tevékenysé-
géért.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-
testülete Arany György részére Badacsonytomaj
közösségi tevékenység területén elért jelentős telje-
sítményéért elismerő oklevelet adományozott, melyet
május 23-án, a Városnap alkalmából adott át Krisz-
tin N. László polgármester.   Mórocz István elnök



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.
Július elejétől dr. Pinterits Judit rendel Tomajon 
(tel.: 87/471-689):
H: 07-12; K: 15:20; Sz: 09-16; Cs: 12-19; P: 08-14.
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

www.badacsonytomaj.hu2 2014. június

Badacsonytomaj Város lapja. 
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E-mail cím: kalmar.media@t-online.hu

A szerkesztőség címe: Badacsonytomaj, Fő u. 14.

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

A megjelent írások és levelek a szerzők álláspontját tük-

rözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség vé-

leményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában

közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. A

beküldött írásokat minden esetben továbbítjuk az abban

érintetteknek. A Badacsony újságban megjelent írások,

fotók bárminemű felhasználásához a kiadó és a szer-

kesztő írásos hozzájárulása szükséges.
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Védőnői állás
Badacsonytomaj Város Önkormányzata a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXI-
II. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
védőnő munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. júni-
us 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt dr. Weller-Jakus Tamás jegyző nyújt, a
+36 87 571 270-es telefonszámon.

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

VN Kft. ügyvezetői tisztség
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete (8258 Badacsonytomaj, Fő
u. 14.) pályázatot ír ki, a 100%-os önkormány-
zati tulajdonban lévő Badacsonytomaj Város-
üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. ügyveze-
tői tisztség betöltésére, megbízásos jogviszony
keretében.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; B
kategóriás jogosítvány; cselekvőképesség; büntetlen
előélet. A pályázat közzétételének helye: Badacsony-
tomaj Város honlapja, Dunántúli Napló, Zalai Hír-
lap (Pannon Lapok Társasága).

A pályázatokat 2014. július 15. 16.00 óráig zárt
borítékban Badacsonytomaj Város Polgármesteré-
hez (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) címezve „Non-
profit Kft ügyvezetői pályázat” jeligével ellátva kell
benyújtani személyesen, vagy ajánlott postai külde-
ményként. Érdeklődni Krisztin N. László polgár-
mesternél lehet (87/571-270).

Bérelhető üzlethelyiség
Badacsonytomaj Város Önkormányzata, az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, vala-
mint elidegenítéséről szóló 28/2004. (IX. 30.)
számú rendelete, valamint a 243/2014. (IV. 09.)
számú határozata alapján pályázatot hirdet a
tulajdonát képező ún. „Régi Polgármesteri Hiva-
tal” helyiségei bérleti jogának megszerzésére,
szezonális üzlethelyiségek biztosítása céljából.

Helyiséget bérbe adni természetes és jogi személy,
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság részére lehet. Természetes személy részé-
re csak abban az esetben adható bérbe helyiség, ha
egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, vagy
vállalja azt, hogy a bérleti szerződés megkötéséig az
egyéni vállalkozói igazolványt megszerzi.

További részletek a www.badacsonytomaj.hu hon-
lapon megtekinthetők. 

Pályázatok
Badacsonytomajért Közalapítvány
2013. évi közhasznúsági jelentése:

Eszközök Előző év Tárgyév
A. Befektetett eszközök 0 0
B. Forgóeszközök 323 285
C. Aktív időbeli elhat. 0 0
Eszközök összesen 323 285

Források Előző év Tárgyév
D. Saját tőke 290 266
E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 33 19
G. Passzív időbeli elhatár. 0 0
Források összesen 323 285

A Badacsonytomajért Közalapítvány tisztelettel
megköszöni a 2013. évben nyújtott támogatásokat.
A kapott támogatások elősegítették a Közalapítvány
eredményes működését. Továbbra is várjuk szíves
felajánlásaikat a 72800030-10001909 számú egy-
számlánkra. Az Alapítvány részére felajánlott SZJA
1%-ot, 33.721 Ft-ot az alapító okiratban meghatá-
rozott feladatok ellátására használta fel.

Cseh Ervinné
kuratóriumi elnök

Badacsonytomaj VN KFT mérlegada-
tai a 2013. évi számviteli beszámoló
alapján:

Eszközök Előző év Tárgyév
A. Befektetett eszközök 30116 13091
B. Forgóeszközök 14361 7275
C. Aktív időbeli elhat. 2182 0
Eszközök összesen 46659 20366

Források Előző év Tárgyév
D. Saját tőke 24386 15853
E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 8811 3752
G. Passzív időbeli elhatár. 13462 761
Források összesen 46659 20366

Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – továb-
biakban Kft. – működését 2009. január 1-jén kezd-
te meg a törvényi előírásoknak megfelelően.  Koráb-
ban  Kht-ként működőtt, a Kft. adatait, szerveze-
tét, a hatáskörök és feladatkörök meghatározá-
sát, a Társaság működését az Alapító Okirat és a
196/2013. (II. 27.) számú tulajdonosi határozat-
tal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat
(továbbiakban SZMSZ) tartalmazza.

A VN Kft. közhasznú és vállalkozási
tevékenysége 2013. évben:

A VN Kft. közhasznú tevékenységét a tulajdonos
önkormányzat és a Kft. között megkötött Közhasz-
núsági Szerződés,  2009. 03. 25-i 48/2009. (III. 25)
számú Képviselő-testületi határozat alapján végez-
te.

A VN Kft. Vállalkozási tevékenységét az egyéb
szabad kapacitást lekötő vállalkozási munkák mel-
lett az önkormányzat és társasága között létrejött
vállalkozási (üzemeltetési) szerződések jelentik:

Szerződés a badacsonyi és badacsonytomaji
strandfürdők üzemeltetéséről (2005. 04. 14.),

Szerződés a badacsonytomaji, és az örsi telepü-
lésrészen lévő temetők üzemeltetéséről a 14/2004.
(IV. 5.) sz. Önkormányzati rendelet V. fejezet 10.§
(1) alapján. (2005. március 31.),

Fizető parkolók üzemeltetése 3/2009. (III. 3.)
Önkormányzati rendelet alapján.

Önkormányzati rendelet 2013. év Költségvetésé-
ről.

A vállalkozási bevételekből fedezzük a közhasz-
nú tevékenység meghatározó részét. 

A Társaság 2013. évi közhasznúsági jelentése a
Badacsonytomaj VN Kft. honlapján megtekinthe-
tő (www.bvu.hu).        Pásztor László ügyvezető

Közhasznúsági jelentés



A nap az egészséges táplálkozás jegyében telt, a
gyermekek és szüleik kis kosarakban, táskákban
hozták a zöldségféléket, gyümölcsöket, kompó-
tokat, 100% gyümölcsleveket, zöldségleveket.

Több szülő egészséges süteményeket készített, a
gyermekeknek rendkívül változatos, színes, és kor-
szerű táplálkozásban volt részük. Az egész délelőt-
töt Vastag Lászlóné koordinálta. Jó volt látni milyen
élvezettel kóstolgatták az ebédnél a kiscsoportosok
is a különleges salátákat, köreteket, süteményeket
(barby saláta, sült cékla, magvas gyümölcssaláta,).
Uzsonnára kínáltuk a különféle ízű mártogatósakat
a formázott zöldségfélékkel, a díszes szendvics falat-
kákat, aszalt gyümölcsöket, magvakat. Azok a gyer-
mekek, akik szociális helyzetük miatt nem részesül-
hetnek nap, mint nap vitamindús táplálkozásban,
ők is megízlelhették a különleges csemegéket. Úgy
érezzük, hogy a nap folyamán a gyermekeket sok
új ismerethez juttattuk, sok örömük telt az ételek
készítésében és fogyasztásában. Az étkezéseket az
óvoda aulájában szépen megterített asztalsornál a
három csoport közösen „költötte el”. Jó érzéssel töl-
tött el bennünket az egységes közösség látványa, az
összetartozás még inkább érezhető volt.

A korábbi egészséges táplálkozással kapcsolatos
előadások szakemberei által javasolt ételféleségek
receptjeiből állítottuk össze azt a gyűjteményt, mely-
lyel a programot gazdagítottuk. A délután megtar-
tott gyermeknapot zenés torna tette hangulatossá.
Az idő nem volt kegyes hozzánk, ezért az ügyessé-
gi vetélkedőket (kötélhúzás, székfoglaló stb.), a kéz-
műves tevékenységeket (papírforgó, nyaklánckészí-
tés) valamint az arcfestést az óvoda épületében tar-
tottuk meg. A felkínált tevékenységekből minden kis-
gyerek megtalálta a számára legérdekesebbet. A szí-
nes gyermeknapi eseményre meghívót kaptak a
beíratott leendő óvodásaink is. A gyermekek kelle-
mesen elfáradva, „tele pocakkal” élményekkel gaz-
dagodva indultak haza.

Köszönjük a kedves szülők támogatását és a nagy-
számú aktív részvételt.

Nagy Lászlóné óvodavezető és 
Orbán Márta óvodapedagógus
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A mai és a holnapi nap az ünneplésé, de hétfőtől
mindannyiunknak dolgozni kell tovább. Tele
vagyunk tervekkel, elképzelésekkel, amelyeket sze-
retnénk megvalósítani. Hiszek abban, hogy a város-
sá avatási kezdeményezésünk helyes volt! Hiszek
abban, hogy a településünk olyan fejlődési pályára
lépett, amelyről bármilyen nehézség esetén sem kell
majd visszafordulnia! Ennek látványos eredménye-
it és a nehézségeit az elmúlt 10 évben megtapasz-
talhattuk. A város kulcsának minden elfordítása
bezárja egy időszak ajtaját, de meg is nyitja egy
ismeretlen, de lehetőségekkel teli út kapuját. Ehhez
az úthoz kívánok minden badacsonytomajinak jó
egészséget és sok szerencsét! Szeretném megkö-
szönni elődeinknek, hogy életükkel, munkájukkal
megteremtették várossá válásunk alapjait! Szeret-
ném megköszönni mindenkinek, aki belülről vagy
kívülről, pénzzel vagy bátorítással, szóval vagy cse-
lekedettel támogatta, vezetőként vagy alkalmazott-
ként segítette törekvéseinket! Szeretném megkö-
szönni a mindenkori képviselő-testületeknek a hitét,
támogatását és kitartását!

Badacsonytomaj múltjával és jelenével, a rend-
szerváltozást követően végbement látványos fejlődés-
sel, egyértelműen megszolgálta, és kiérdemelte a váro-
si címet – mondta köszöntőjében Gulyás Gergely, a
parlament alelnöke, országgyűlési képviselő. Sokat
tett ezért az itt élő közösség, az önkormányzat min-
denkori vezetése. A vitathatatlan érdemek mellett,
az itt élőknek szerencséjük is van. Egyszerre élvez-
hetik a Balaton talán legszebb helyéről, a magyar ten-
ger áldásait, egyszerre élhetnek a formáját tekintve
is egyedülálló szépségű Badacsony-hegy lábánál és
egyszerre élvezhetik azokat a kiváló borokat, amelyek-
kel a település neve elválaszthatatlanul fonódott össze.
Ha a rendszerváltozás óta az egész országban olyan
fejlődés ment volna végbe, mint amilyet a magyar
borászat egésze és ezen belül is, a szerintem dobo-
gós helyen levő badacsonyi borászatok joggal érezhet-
nek a saját teljesítményüknek, akkor ma ebben az
országban nagyon kevés elégedetlen ember lenne. 

Badacsonytomaj közösségének fejlődése és a
badacsonyi borászat fejlődése jó példája annak,
hogyan tudja egy közösség és egy szakma a kínál-
kozó esélyt valóra váltani.

A városi rang nem csak egyedülálló lehetőség
arra, hogy a címmel együtt járó kötelező feladatok
ellátásáról gondoskodjon a település és a közösség,
hanem arra is alkalom, hogy a magyar és külföldi
látogatók olyan célpontja legyen, mely komoly bevé-
telt hoz a város és az itt élő közösség számára, az
itt élők vendégszeretetén keresztül szerte a nagyvi-
lágban hazánk egészének hírét öregbítse. 

Aki olyan szerencsés, hogy badacsonytomaji pol-
gárként élhet és alkothat – folytatta Gulyás Gergely,
a parlament alelnöke –, annak mindenki másnál
több esélye van arra, hogy maradandót alkosson.
Szívből gratulálok ahhoz, hogy a városi létben
mögöttünk hagyott évtizedben e nemes célok eléré-
se érdekében hasznosította a városi rangot és ennek
elismeréseként azt kívánom a városi közösség vala-
mennyi tagjának, hogy az előttünk álló évtizedben
is sikerüljön hasonló mértékben tartalommal gaz-
dagítani azokat a kereteket, amelyet a városi cím
számára biztosít. Végül ne feledjék, a még el nem
ért, de Polgármester úr által is említett célt, legyen
több keresztelő, mint temetés.

Az ünnepélyes képviselő-testületi ülés keretében
került sor a kitüntetések átadására, melynek során
a közösségért végzett jelentős teljesítménye elisme-
réseként oklevelet vehetett át Arany György, Molnár
Tiborné és Kovács András. A „Badacsonyi Borvidék
Szőlészeti és Borászati Kultúrájának fejlesztéséért”
kitüntető címet Lichtneckert Gyula vehette át.
„Badacsony Turizmusáért” kitüntető címet adomá-
nyozott a Képviselő-testület a Badacsonyi Céh
Turisztikai Egyesületnek. „Badacsonytomaj Telepü-
lésfejlesztéséért és Településrendezéséért” kitünte-
tő címet kapott Forintos Gyula. „Badacsonytomaj

Közművelődéséért” kitüntető címet Kalmár László
kapta. Folly Gyula részére pedig posztumusz a
„Badacsonytomaj Város Díszpolgára” kitüntető
címet adományozta a Képviselő-testület. Zanyi
Károlyné, Gitti néni tanítói diplomáját 60 évvel
ezelőtt szerezte meg, gyémántdiplomáját Tóth Mária
tankerület vezetőtől vehette át.

Az ünnepi műsorral folytatódott a délután, amely-
ben a Pipitér óvoda nagycsoportosai, a Tatay Sán-
dor Általános Iskola Kamarakórusa és Tánccsoport-
ja, valamint a Himfy Irodalmi Kör lépett fel.

Város- és gyermeknap
Reggeltől éjszakába nyúló program keretében került

megrendezésre a Város- és gyermeknap május 24-én.
9 órától a város civil szervezeteinek és baráti társasá-
gainak sütés-főzésével, valamint sportversenyekkel
vette kezdetét a rendezvény. Volt labdarúgó bajnok-
ság, melyet idén a Tobak SE nyert meg, sakkverseny,
judo bemutató, szivacskézilabda bemutató mérkőzés,
aszfaltrajzverseny, asztalitenisz bemutató. A Fanyű-
vő Játékpark, valamint óriáscsúszda és légvár, a tűz-
oltósági-, rendőrautó és motorbemutató mind-mind
nagy sikert aratott. A Dottó vonat idén is nagy nép-
szerűségnek örvendett, hisz a nap folyamán többször
ingyenes városnézésre vitte az érdeklődőket. Aki meg-
éhezett vagy megszomjazott, zsíros kenyeret és tócsit,
valamint üdítőt fogyaszthatott.

Ezen a napon lehetett beváltani az ingyen fagyi-
jegyeket, délelőtt pedig a Bojtorján együttes műso-
ra szórakoztatta a jelenlévőket. Délután az Egész-
ségfejlesztési Iroda munkatársai kérdőíves kockázat-
becsléssel, érállapot méréssel és bio-standdal vár-
ták a város lakosságát. Lehetőség nyílott szén-mono-
xid kilégzési tesztre, vérnyomás és testzsír mérés-
re. Szakemberek irányítása mellett kipróbálhatták
a TRX, Bosu, Fitball edzési módszereket. Az ebéd
elfogyasztása alatt Bódi Lajos és cigányzenekara
muzsikált. A helyi és környékbeli települések ama-
tőr művészeti csoportjainak, óvódásainak, iskolása-
inak bemutatójára idén is sokan voltak kíváncsiak.

Néha még mi és az idősebbek is eltévesztjük: falu-
nak nevezzük Badacsonytomajt – mondta köszöntő-
jében Krisztin N. László polgármester. – Tudjuk, érez-
zük, még nem vagyunk az a város, amelyet eltervez-
tünk, sok még a feladatunk, rengeteg a teendőnk, de
bizalmat kaptunk a döntéshozóktól. Ennek a biza-
lomnak szeretnénk együtt megfelelni, ehhez viszont
össze kell fognunk és reményeink szerint gyermeke-
ink, unokáink fogják továbbvinni álmainkat.

Krisztin N. László polgármester ünnepi köszöntő-
je és a badacsonytomaji Muskátli Étterem és Cuk-
rászdában elkészített Város Tortája átadása után
idén is a 18. életévüket betöltő fiataloké volt a fősze-
rep. A Városnap hagyománya szerint a polgármester
és a Képviselő-testület tagjai köszöntötték fiatalokat.

Az Ezüst Kükapu Táncegyüttes műsora után a
zsúfolásig megtelt sátorban sztárvendégként fellépett
Demjén Ferenc, a jubileumi Város- és Gyermekna-
pi rendezvény pedig a Fantasy Zenekar báljával ért
véget. Deákné-Ky

A múlt elismerése és a szép jövő reménye
xFolytatás az 1. oldalrólxFolytatás az 1. oldalról

Fotó: Kalmár

Fotó: Óvoda

Az idén nagykorúvá váltak: Balogh Nikolett, Horváth Nor-
man, Hutvágner Gergő, Kaczúr Áron, Lakosi Lívia, Lampert
Mónika, Péntek Róbert András, Pető Réka, Sáfár Daniella,
Szőke Eszter, Tóth Dorina, Tóth Tamás, Virág Evelin és Vode-
nyák Klaudia

Óvodai gyermeknap

Az óvodások műsora után a Keresztúry Dezső
Általános Iskola tanára és tanulói előadták a Hófe-
hérke és a hét elgyötört törpe című darabot. Vacso-
rára Takácsék módjára elkészített kakaspörkölt
várta a megéhezőket és nagyon sok tombolatárgy
került kisorsolásra. Az élőzene mellett este pedig fel-
lépett a Gyulakeszi Pa-Dö-Dő együttes.              Ky

Búcsú Örsön
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Iskolákban régi hagyomány, hogy a jó sporto-
lókat és jó tanulókat jutalomkirándulásra
viszik az év végén.

Idén Kati néni és Józsi bácsi javaslatára az Ajkai
Kristály Fürdőbe mentünk. Már régóta vártuk ezt
a napot, délelőtt sokat csúszdáztunk, ugráltunk
a medencébe, kedvünkre úszkáltunk. A hétágra
sütő nap is hozzájárult jókedvünkhöz. Délben
pedagógusaink még ajándék ebéddel is megkö-
szönték az egész éves kitartó munkánkat és továb-
bi sikert kívántak a következő tanévre.

Kerepesi Diána 7. osztályos tanuló

Jó tanulók, jó spor-
tolók kirándulása

Decemberi vendégfogadásunk után, májusban
kaptuk meg a lehetőséget, hogy cserediák prog-
ramunk keretében három feledhetetlen napot
tölthessünk szlovén barátainknál, Ljubjanában.

Iskolájuk előtt fogadtak minket, ott tartózkodá-
sunk alatt Ljubjana városát és érdekességeit jártuk
végig. Köztük a Botanikus-kertet, a Hármas-hidat.
Szlovénia két természeti nevezetességéhez is elláto-
gattunk, a bledi-tóhoz és a bohinji-vízeséshez. Ter-
mészetesen mi is a családoknál kaptunk szállást és
ellátást, ami lehetőséget adott az angol nyelv gyakor-
lására, ami programunk fő célja.  Nagyon jól érez-
tük magunkat és várjuk a következő találkozást!

Farkas Veronika, Nagy Eszter, Giczi Vivien

Szlovéniában jártunk

A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0941. azonosítószá-
mú pályázat megvalósítása során számos prog-
ramra nyílt lehetőség a Tatay Sándor Általános
Iskolában, köztük erdei iskolai foglalkozásokon
vettek részt tanulóink.

Ezeken néprajzi, környezetismereti, erdészeti
ismereteiket, tapasztalataikat bővíthették. Az 1. és
a 2. osztályosok 1-1 napot, a 3. és 4. osztályosok
3-3 napot töltöttek el Óbudaváron, illetve Vigánt-
petenden. Az ötödikesek a Pilisi Parkerdőben bővít-
hették ismereteiket, a hatodikosok az Őrségben jár-
tak, a hetedik osztály Kislőd környékéről, a 8. osz-
tályosok pedig a Balaton vízi világáról gyűjthettek
tapasztalatokat.

Csizmarik Béláné szakmai vezető

Óbudavári erdei iskola

Végre elérkezett az osztálykirándulás várva várt
napja, amikor buszunk elindult Óbudavár felé.

Egyből a Hegyestűhöz mentünk, ahol Imre bácsi
bemutatott néhány követ, aztán felmentünk a tete-
jére és gyönyörű kilátás tárult elénk. Busszal tovább
mentünk Óbudavárra, ahol finom ebéd várt min-
ket, délután a Kossuth kilátóhoz és a Szent Már-
ton pihenőparkba látogattunk el. Mikor besötéte-
dett izgalmas éjszakai túrán vettünk részt. Fárad-
tak voltunk, így gyorsan elaludtunk. Másnap
ásványtablót készítettünk, az udvaron játszottunk
és tábortűzön szalonnát sütöttünk. Az utolsó napon
Nagyvázsonyba látogattunk a kovácsműhelybe. A
sok program és élmény után vígan indultunk haza,
alig vártuk, hogy szüleinknek elmesélhessük élmé-

nyeinket. Nagyon gyorsan eltelt a három nap, sok
év után is öröm lesz rá emlékezni mindenkinek. 

Nagy Ágnes 3. o.

Sportkirándulás és erdei iskola

Tanév vége felé az iskola 6. osztálya kirándult
a balatonfűzfői bobpályához, nagy izgalommal
vártuk a programot, mivel alsó tagozaton már
egy alkalommal jártunk itt és szerettünk volna
ismét bobozni.

A pályát időközben kibővítették egy gyorsabb sza-
kasszal, így még nagyobb örömmel terveztük, milyen
lesz a száguldás élményét újból átélni. Kipróbálhat-
tuk az erdei környezetbe épített új Fitness Parkot
és játszóteret is.

Erdei iskolai kirándulásunk állomásai: Zalakomár,
Zalaegerszeg, Szalafő és Kehidakustány. Megismer-
kedtünk az őshonos vízibivalyok életével, megtekin-
tettük a magyarországi bivalytartás történetét bemu-
tató kiállításokat. Nagy kedvenceink voltak az idete-
lepített ürgecsaládok. A zalaegerszegi Göcseji Falumú-
zeumban az Őrség népi hagyományaival, népművé-
szetével ismerkedtünk meg. Különleges színfoltja volt
a skanzennek a Finnugor Néprajzi Park, ahol nyelv-
rokonaink életét mutatták be. Késő délután érkeztünk
meg szálláshelyünkre, az Őrségi Nemzeti Park szívé-
ben található Szalafőre. Az első napot szalonnasütés-
sel és éjszakai bátorságpróbával zártuk. Másnap Kehi-
dakustány felé vettük utunkat. Megtekintettük a
Deák-kúriát, amelyben „A haza bölcse, Zala megye
büszkesége” című kiállítás tárlatvezetésén nagyon
sok érdekes és új ismerettel gazdagodtunk. Az osz-
tálykirándulás befejezéseként birtokba vettük a ter-
málfürdő óriáscsúszdáját és a tanév feszültségeit a
hűsítő habokban próbáltuk feledni. 6. osztály

Erdei iskolák

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

Az idei tanévben a sportág iránt érdeklődő tanu-
lóink – önkormányzatunk támogatásával –, lehe-
tőséget kaptak, hogy megfelelő tárgyi feltételek
mellett bővíthessék ismereteiket és kipróbál-
hassák magukat verseny keretei között is.

A tanév végezetével házibajnokságot hirdettünk
az alsó és felső tagozatban, külön korcsoportokban
a lányok és fiúk számára. Izgalmas mérkőzéseket
kísérhettünk figyelemmel, ahol mindenki megpró-
bálta kihozni magából a legtöbbet.

Aranyérmet érdemeltek ki a következő tanulók:
Esztó Britta, Illés Bálint, Kerepesi Diána, Fedő Róbert,
Sterk-Rajzó Luca. Szoros küzdelemben második
helyen végeztek: Gerstenkorn Rebeka, Tobak Róbert,
Samu Henrietta, Nyúl Zoltán, Gerstenkorn Amália,
míg harmadik helyezést ért el: Farkas Veronika, Samu
Aliz, Barna Richárd, Márton László.

A legjobbak a városnapon is bemutathatták
tudásukat. Becsületes, lelkiismeretes munkájukhoz
szívből gratulálok és nevükben is köszönetet mon-
dok az önkormányzatnak a támogatásért.

Lakatné Mógor Katalin testnevelő tanár

Népszerű asztalitenisz

Az idei tanévben is részt vettünk a Tapolca város
által meghirdetett diákolimpiai sportversenyeken,
hagyományos tornákon és nem maradhatott el a
szokásos Tatay kézilabda és labdarúgó torna sem.

A kisiskolás kézilabda és atlétika körzeti verse-
nyein a leányok körében továbbjutóként bizonyít-
hattuk, hogy ott vagyunk a legjobbak között, hiszen
a megyei versenyen mindkét sportágban és még
svédváltóban is dobogós harmadik helyezést értünk
el. A csapat tagjai: Varga Anna, Kreizinger Fanni
Sára, Fekete Júlia, Novák Jázmin, Németh Anna,
Tóth Bettina, Puha Cintia.

Egyéniben 800 m-en Giczi Vivien harmadik, míg
Tóth Bettina első helyezést ért el a megyében és ezzel
az eredményével méltón képviselheti iskolánkat az
országos versenyen. Kézilabda sportágban több évti-
zedes eredményes múltra tekinthettünk vissza, amit

legjobban bizonyítanak az iskola falain elhelyezett
oklevelek és a vitrinekben lévő serlegek. Öröm szá-
munkra, hogy ebben a sportágban mindig vannak
kimagaslóan tehetséges tanulóink, akik kitartó mun-
kájukkal példát mutatnak a legfiatalabb generációnak
is. A hagyományos tornák közül a Bárdos kupán I.,
a Tatay kupán II., a Batsányi kupán harmadik helyen
végeztünk. A III. kcs. leány-diákolimpia tornán Tapol-
cát megelőzve kerülhettünk a megyére, ahol ezüst-
éremmel gazdagodhattak lányaink, így az országos elő-
selejtező döntőjében Szombathely csapatával - bár
kikaptunk - egy érdekes, izgalmas mérkőzésnek lehet-
tünk részesei. Szívből gratulálunk a csapat tagjainak:
Borda Veronika, Csillag Virág Farkas Veronika, Fülöp
Nóra, Giczi Vivien, Jagasits  Gvendolin, Kiss Laura,
Lőrincz Friderika, Novák Jázmin, Novák Panna, Tóth
Tímea, Samu Aliz.

Szivacskézilabdában utánpótlásunk jónak mond-
ható, hiszen folyamatos, eredményes munkájukat
számos dobogós hely is bizonyítja a lányok és a fiúk
körében is. Megnyerték a Mikulás- kupát, a Batsá-
nyi leány és fiú tornát, ezüstérmet értek el a Tatay-
kupán. Ezúton is szeretnénk megköszönni Berecz
Nikolett edzőnek szakmai munkáját, tanítványa-
inknak a kitartó helytállást, a sport iránti szerete-
tüket. Bízom abban, hogy nemcsak a múltban és
jelenben, hanem még a jövőben is sokáig megma-
rad ez a lelkesedésük, amihez további sikereket
kívánok! Lakatné Mógor Katalin testnevelő tanár

Tavaszi hajrá a Tatayban

Fotó: Kalmár

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola
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Iskolánk alsós tanulói évek óta részt vesznek az
intézményi és egyesületi Bozsik labdarúgó prog-
ramban.

Ennek keretében a Magyar Labdarúgó Szövetség
eszközöket, labdákat, szereket biztosít a csapatok

részére. Az U7, U9 és az U11-es korosztályban ered-
ményesen szerepeltek a gyerekek, ősszel és tavas-
szal is 3-3 körzeti tornán vettek részt Tapolcán.
Több labdarúgó (Samu Vajk Máté, Kiss Levente,
Ódor Ádám, Giczi Kevin, Farkas Gergő) a tapolcai
alközponti edzéseket is látogatja. Örvendetes a leg-
kisebb óvodás korosztály mind nagyobb létszámban
történő szereplése és aktivitása.

A csapatokban a következő tanulók szerepeltek:
Kiss Levente, Tobak Róbert, Csík Hunor, Hajnal
Dániel, Gyimesi András (U9);

Giczi Kevin, Giczi Mátyás, Samu Vajk Máté, Tóth
Gergő, Farkas Gergő, Farkas Dániel, Ódor Ádám,
Páros Roland, Pál Bence, Illés Hector (U11)

Szeretnénk, ha a továbbiakban is folytatnák a lab-
darúgást a program keretében és bízunk abban,
hogy később szerepük lesz a gyerekeknek a Magyar
Labdarúgás fellendítésében.        Schneider Zsolt

testnevelő, edző

Bozsik Program

A Tatay Sándor Általános Iskolában 2013. szep-
tember közepétől 5 sportágban (asztalitenisz,
judo, kézilabda, labdarúgás, sakk) sportszakkö-
rök indítására került sor Badacsonytomaj Város
Önkormányzatának támogatásával.

Az iskola és az Önkormányzat közös célja az volt,
hogy tanulók igényeinek megfelelő sportági válasz-
tékot biztosítsanak. Szép számmal, szorgalommal
vettek részt a sportági edzéseken, fejlődésüket,
tehetségüket a jubileumi Városnap sportági bemu-
tatóin is megmutathatták sportolóink. A város szín-
vonalas sportéletének alapja az iskolai testnevelés
és sport. A mindennapos sporttevékenység szere-
pe az egészség megőrzésében és az egészséges élet-
mód kialakításában nem kérdéses. Az önkormány-
zat az iskolai sport támogatásával kívánja elérni,
hogy a sport által közvetített értékek a lakosság
minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájá-
rulva a diákok egészségi állapotának megőrzéséhez.
A tanév befejeztével mindenféle mérlegelést végez-
nek a pedagógusok, edzők, ugyanakkor tény, hogy
az iskolában eredményes sporttevékenység folyik.
Területi, megyei, regionális, országos versenyeken
vettek részt kézilabdásaink, szivacskézilabdásaink.
A Tatay- s kézilabdás lányok idén egészen az orszá-
gos elődöntőig jutottak. Nagyon jóleső érzés, hogy
mérkőzésről mérkőzésre többen és többen kíván-
csiak csapataink játékára. A lelkes közönség biz-
tatása mellett öröm volt játszani. Reméljük, hogy
jövőre is célt érünk: szórakoztatunk: a közönséget
és a csapatok tagjait. Mert ez a cél: a közös moz-
gás öröme, az akadályok leküzdése egy nemesebb
dologért: a Csapatért… Hálás köszönet támogató-
inknak és szurkolóinknak!          Berecz Nikolett 

Sportszakkörök

Hagyományaink szerint minden évben megren-
dezzük iskolánkban a tanár-diák mérkőzéseket. 

A tanárok és a búcsúzó 8. osztályos tanulók
nagy izgalommal készültek a megmérettetésre. A
lányok a kosárlabdában, míg a fiúk a fociban
mutatták meg tehetségüket. Az alsós- felsős diákok
pedig lelkesen szurkoltak mindkét csapatnak. Min-
denki a legjobb tudása szerint küzdött, mindkét
mérkőzés a tanárok győzelmével végződött. Köszön-
jük tanárainknak ezt az izgalmas és felejthetetlen
délelőttöt. Puha Cintia és Pintér Laura

8. o. tanulók

Tanár-diák mérkőzések

Iskolánk tanulói idén tavasszal is sikeresen vet-
tek részt több tanulmányi versenyen.

Bárdos Napok: Angol Nyelvi versenye: Folly
Bernát, Tompos Fabó Leon, Puha Cintia, Kerepesi
Diána csapatban I. hely.

Kazinczy Napok: Helyesíró verseny 3. o.: Rákos
Róza 26. hely, Szabó Fédra 30. hely, Antal Vivien
31. hely. Angol verseny 5. o.: Folly Bernát 1. hely,
Németh Anna 2. hely, Kreizinger Fanni 6. hely.
Angol verseny 6. o.: Tompos Fabó Leon 1. hely,
Békássy Pál 8. hely, Jagasits Gvendolin 10. hely.
Magyar nyelvi verseny 5. o.: Folly Bernát 5. hely,
Tóth Fruzsina 14. hely, Tóth Márk 20. hely. Magyar
nyelvi verseny 6. o.: Kiss Laura 13. hely, Borda
Veronika 16. hely. Magyar nyelvi verseny 7. o.:
Gelencsér Dávid 7. hely, Gerstenkorn Amália 10.
hely, Kerepesi Diána 11. hely. Kémia verseny 7.
o.: Gelencsér Dávid 8. hely, Kerepesi Diána 9. hely,
Gerstenkorn Amália 15. hely. 

Matematika versenyek: Mozaik levelezős mate-
matika verseny: Országos döntőbe kerültek Kiss
Laura, Jagasits Gvendolin, Borda Veronika 6. osz-
tályos tanulók. Orchidea matematika verseny:
Országos döntőbe kerültek Gerstenkorn Amália 7.
osztály, Nagy Boróka 3. osztály, Hári Bence 4. osz-
tály, Kiss Laura 6. osztály. Zrínyi matematika ver-
seny: 2. o Tobak Róbert, 3. o Borda Cintia, Fekete
Júlia, Nagy Boróka, Rákos Róza, Tóth Laura.

Fotó: Iskola

Iskolánk hagyományai közé tartozik, hogy min-
den év májusában, névadónk emlékének adóz-
va Tatay-napokat tartunk. Az idén is így történt
május 15-16-án.

Az első nap a tudásé, a kultúráé volt, először meg-
koszorúztuk Tatay Sándor mellszobrát, köszöntöt-
tük marcelházi és székesfehérvári vendégeinket,
majd interaktív előadásokat szerveztünk diákjaink
részére. Ezekben volt szó a biztonságos internet

használatról, a konfliktusok kezeléséről, az iskolán
belüli bántalmazásról és az egészséges ételekről.
Talán ez utóbbinak volt a legnagyobb sikere, hiszen
itt a diákok maguk készítették el az ételeket, amit
utána a fogadáson el is fogyasztottak. Ebéd után a
zenéé és a táncé volt a főszerep. Bemutatkozott isko-
lánk énekkara és néptánccsoportja. Majd a bada-
csonytördemici hastánccsoport adta elő műsorát,
zárásként a veszprémi Bonita tánccsoport követke-
zett. Iskolánkba varázsolták a „szombat esti láz”
hangulatát, a gyönyörű ruhákban előadott keringő,
szamba, csa-csa-csa nagy sikert aratott tanulóink
körében, melyet hatalmas tapssal jutalmaztak. 
A második napot a mozgásnak szenteltük.

Tanulóink érdekes ökojátékokkal és az egyre
inkább népszerű BOSU-val ismerkedhettek meg.

Úgy gondolom, hogy a Tatay-napok az idén is
elérte célját, diákjaink játszva tanultak, szórakoz-
va jutottak új ismeretekhez.

Krisztin N. Lászlóné igazgató

ÖKO-játék
Környezettudatos élményprogramot rendeztek
a Tatay Sándor Általános Iskolában.

Az ÖKO-játszóház, sokrétű képességeket igénylő
programjával kívánja megszólítani és a környezet
aktív és tudatos résztvevőjévé nevelni a 3-18 éves
korosztályt. A játékok nem csak oktató, de egyben
kulcskompetenciákat és általános képességeket fej-
lesztő eszközök is: csapatmunka, finommotoros
ügyesség, kombinációs készség fejlesztésére szolgál-
nak. Magyarország egyik legnagyobb és legváltoza-
tosabb környezeti nevelésre specializált játékpark-
jának egy részét sikerült idevarázsolni Badacsony-
tomajra, az iskolába. A folyamatosan fejlődő eszköz-
park professzionális kivitelű óriásjátékokat tartal-
maz, melyek minden korosztály igényeinek megfe-

lelő kihívásokkal szolgálják a tartalmas szórakozást.
Biztosítják a játszva tanulás hatékony és feledhe-
tetlen élményét. A megelőzés, az újrahasznosítás,
a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés, az
újrafelhasználás, mint kulcsszavak minden pon-
ton előkerültek újra és újra. A játékok is alapvető-
en természetes anyagokból készültek, az összeállí-
tott feladatsorokban változatos, dinamikus és a sta-
tikus elemek összhangja van jelen, valamint az
alapvető kulcskompetenciák fejlesztésére ad lehe-
tőséget.               Farkas Csilla

Sportos órák bosuval
Tihanyi Krisztina fitness oktató segítségével egy
érdekes, viszonylag új sporteszközzel ismerked-
hettek meg a gyerekek, majd edzés keretén belül
ki is próbálhatták.

Kinézetre olyan, mint egy félbevágott labda és a
neve: BOSU. Mi is az a BOSU? A BOSU egyensúly
tréner, és mint sok más sporteszköz, az Egyesült
Államokból származik. Neve, a „booth sides up”
rövidítéséből ered, arra utalva, hogy mindkét olda-
la – a puha és rugalmas labda része, valamint a
kemény úgynevezett platform része is – használha-
tó. Igen jól fejleszthető vele a koordináció, népsze-
rű az élsportolók körében is, akik kiegészítő edzés-
ként alkalmazzák, mert a test minden porcikájának
megmozgatására alkalmas. Ezen új eszköz kezd
igen népszerű lenni a sportolni, mozogni vágyó
emberek körében, hiszen kortól és nemtől függet-
lenül bárki kipróbálhatta, szakképzett edző irányí-
tásával. Erre volt lehetősége a Tatayba járó gyere-
keknek, akik ezt szívesen és élvezettel meg is tet-
ték. Farkas Csilla

Tatay Napok

Tanulmányi versenyek

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Farkas



Udvardi Erzsébet Kossuth- és Munkácsy díjas
festőművész biblikus témájú képeiből nyílt kiál-
lítás a sümegi Püspöki Palotában június 7-én. 

A tárlat megnyitóját többhónapos előkészítő munka
előzte meg. Rátosi Ferenc idén is felvette a kapcsola-
tot Udvardi Annával, a művész unokahúgával, a
hagyaték gondozójával. Anna a múlt évi sikerre való
tekintettel örömmel mondott igent a kiállításra. 

A „Vázlatok” című kiállítás nyitásakor Rátosi
Ferenc polgármester elmondta, hogy gyakran talál-
kozott Sümegen Udvardi Erzsébettel Balázs atya
miséin a Ferences templomban. Köszöntőjében abbé-
li reményének is hangot adott, hogy a rangos tárlat-
nak helyet adó Püspöki Palotában állandó kiállítás-

sal szeretnének tisztelegni a festő emléke előtt. 
Egy városban születtünk, a Duna mellett, Baján

– mondta dr. Jávor Béla ügyvéd-író nyitóbeszédében.
Baján születni kivételes szerencse, mert Baja igazi
szülőföldnek való hely. Baján születni és Badacsony-
ban fél évszázadot átélni kivételes szerencse.

Nem volt haragosa és ismerői közül senki, aki ne
szerette volna. Olyan volt a személyisége, mint a
képei, Erzsike haja ezüst volt, a szíve arany. Sosem
sietett, sosem láttam idegesnek, sosem kapkodott,
oly hófehérek voltak a gondolatai, mint a téli Bala-
ton, de nem volt rajta rianás. Nem lehet véletlen,
hogy ez a lélek megjelent a vásznakon is, arany
tűnt fel a Háromkirályok palástján, a badacsonyör-
si domboldal naplementéjében, a Kisjézus glóriájá-
ban és ezüst a tó jegén, az angyalok szárnyain, a
Szűzanya köpenyén. 

Élmény volt vele találkozni, beszélgetni, hallgat-
ni a terveit. Most Pünkösd idején Udvardi Erzsébet
jött el hozzánk, Ő ugyanis itt van közöttünk a műve-
iben, amelyekből sugárzik a lelke - mondta végeze-
tül dr. Jávor Béla. 

A kiállításon közreműködött a szombathelyi Erkel
Kamarakórus Paukovics László vezetésével, vala-
mint a nemrég alakult Szegedy Róza női kar. 

A megnyitón részt vett Kratochwill Mimi művészet-
történész is, aki számos kiállítását rendezte Udvar-
di Erzsébetnek.  Deákné
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Balettbemutató
Különleges balett órának lehettünk szemtanúi a
badacsonytomaji Egry József Művelődési Házban
június 5-én, Rajzó Ildikó balettmester óvodásko-
rú tanítványai kápráztattak el bennünket.

Hihetetlen fegyelemmel, kitartással, ügyességgel
végezték a gyakorlatokat a kis balerinák. Örülök,
hogy a művelődési ház adhatott otthont ennek a
színvonalas előadásnak, hiszen a település fiatalsá-
ga egy olyan klasszikus és egyben ősi táncformát
tanulhat, mely az országban kevés helyen érhető el.
Rajzó Ildikó táncművész igazi pedagógusként vég-
telen türelemmel, szeretettel fordul a gyermekek
felé, melyet kis tanítványai elragadó produkciójuk-
kal hálálnak meg. A szépszámú közönség vastaps-
sal köszönte meg az előadást.

Az intézmény és jómagam is szívesen látunk és
támogatunk minden olyan kezdeményezést, mely a
színvonalas művelődést, a helyi kulturális élet kiszé-
lesítését szolgálja, hiszen ezekből a kis emberpalán-
tákból lesznek a kultúra továbbhordozói, a telepü-
lés kulturális életének szerves részei - mind részt-
vevőként, mind nézőként - vagy akár a jövő művé-
szei. Jerszli Judit

BVÖKI igazgató

Kedves Olvasóink!
Vecsey András látogatott el június elején a könyv-

tárba és ismét ajándékokkal érkezett. A könyv-
tár olvasói részére felajánlott a Magyar Napló című
irodalmi folyóiratból néhány példányt, tíz Bada-
csony naptárat és tíz teniszlabdát.

Várhatóan október első hetében a könyvtár az
Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódóan hely-
történeti fénykép- és dokumentumkiállítást rendez.
Ehhez Vecsey úrtól is kaptunk néhány érdekes és
értékes dokumentumot a badacsonyi borászathoz
kapcsolódóan. Ezen kívül még két régi badacsonyi
család írásos emlékei is láthatók lesznek.

Kovács László Krisztián könyvtáros

Evangéliumának legelején Máté azt írja, hogy
Jézus az Emmánuel (vö. Mt 1,23), a velünk az Isten.
Az ő történetéről számol be. Az evangélium legvégén
pedig Jézus szavait idézi, az ígéretét, hogy mindig
velünk marad, a Mennybe való visszatérése után is.
A világ végezetéig velünk az Isten. Jézus akkor
mondta ezt tanítványainak, amikor rájuk bízta a fel-
adatot, hogy menjenek el az egész világra hírül adni
üzenetét. Úgy küldte őket, mint bárányokat a far-
kasok közé, és tudta, hogy ellenállásba ütköznek
majd, és üldöztetést szenvednek (vö. Mt 10,16-22).
Ezért nem akarta magukra hagyni őket küldeté-
sükben. Megígérte nekik – éppen akkor, amikor
eltávozott tőlük –, hogy velük marad! Nem fogják
többé látni, nem hallják majd a hangját sem, nem
is érinthetik, mégis ott lesz velük, mint korábban,
sőt még annál is jobban. Eddig ugyanis csak meg-
határozott helyeken volt jelen: Kafarnaumban, vagy
a tónál, vagy a hegyen, vagy Jeruzsálemben; mos-
tantól fogva viszont ott lesz mindenütt, ahol tanít-
ványai vannak.

Jézus figyelme mindannyiunkra kiterjed, akik
hétköznapi gondok között élünk. Mivel Ő a megtes-
tesült Szeretet, azt gondolta: „Mindig az emberek-
kel szeretnék lenni, szeretnék megosztani velük
minden aggodalmat, szeretném megvigasztalni őket;
ott szeretnék járni velük az utcán, belépni az ott-
honukba, jelenlétemmel újra és újra örömöt szerez-
ni nekik…” Ezért akart velünk maradni és éreztet-

ni közelségét, erejét, szeretetét. Lukács evangéliu-
ma elbeszéli, hogy a tanítványok, miután látták Őt
fölmenni az Égbe, „nagy örömmel tértek vissza Jeru-
zsálembe” (Lk 24,52). Hogyan lehetséges ez? Úgy,
hogy megtapasztalták, amit mondott. Mi is eltelünk
örömmel, ha valóban hiszünk Jézus ígéretében:
„Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” 

Jézus földi életének végét jelzik a tanítványaihoz
intézett utolsó szavai. Ezek jelentik egyben az egy-
ház életének kezdetét is, melyben sokféle módon van
jelen: az Eucharisztiában, Igéjében, szolgáiban (a
püspökökben és a papokban), a szegényekben, a
kicsikben, a kitaszítottakban… minden felebarát-
ban. Mi szívesen hangsúlyozzuk Jézus különleges
jelenlétét, melyet maga ajánlott fel nekünk szintén
Máté evangéliumában: „Ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”
(Mt 18,20) Ezen a jelenléten keresztül mindenhol ott
szeretne lenni. Ha éljük mindazt, amit parancsol,
különösen az új parancsot, akkor megtapasztalhat-
juk ezt a jelenlétét a templomokon kívül is, az
emberek között, mindenhol. Amit ehhez tőlünk kér,
az a szolgáló, megértő, kölcsönös szeretet, amely osz-
tozik a testvér fájdalmaiban, vágyaiban és örömei-
ben; az a tipikusan keresztény szeretet, mely min-
dent betakar, mindent megbocsát. 

Éljünk így, hogy mindenkinek lehetősége nyíljon
már itt a földön találkozni Vele!

CL István atya

Katolikus üzenet:„Íme én veletek vagyok mindennap, 
a világ végéig.” (Mt28,20)

Könyvtár

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Udvardi-kiállítás Sümegen

Használtruhagyűjtés
A „Tőlünk Nektek” Alapítványon keresztül több
nemzetközi karitatív szervezettel együttműköd-
ve beteg, fogyatékos és támogatásra szoruló gyer-
mekek megsegítésére településünkön is hasz-
náltruha-gyűjtőkonténerek kerültek kihelyezés-
re.

A gyűjtőkonténereken feltüntetett tájékoztató sze-
rint arra kérjük a lakosságot, hogy a feleslegessé
vált, tisztára mosott és becsomagolt textíliát, ruha-
neműt, lábbelit, játékot helyezzék el a konténer-
ben, melyek rendszeresen ürítésre kerülnek.

A gyűjtőkonténerek helyei: Badacsonyörs, Csi-
gáskuti úti játszótér; Badacsonytomaj, Tájház udvar;
Badacsony, Tourinform Irodánál.

Sipos Ferenc közterület felügyelő

A  Badacsonyi Sporthorgász Egyesület június 8-
án várta azokat, akik rajonganak a Balatonért, a
horgászatért, a balatoni halakért, azon belül is a
sült keszegért.

A 2011-ben első ízben megrendezett pünkösdi
keszegsütés mára hagyománnyá vált, az elmúlt
években mind többen és többen érdeklődnek a ren-
dezvény iránt. Az egyesület igencsak aktív tagjai
nem győzték tisztítani, irdalni majd sütni a halat, a
szép, napsütéses időben sokan keresték fel a ren-
dezvényt. Deákné

A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület nevében
ezúton köszönöm Krisztin N. László polgármes-
ternek a támogatást, Fodor Józsefnek az egész
napi hangosítást és a térítésmentesen biztosított
sátort, külön köszönöm az egyesület tagjainak az
áldozatos munkát, amivel sikeressé tették a ren-
dezvényt! Köszönet a támogatásért a Sipos bor-
háznak és Váli Bor pincészetnek is!

Fekete Ferenc elnök

Pünkösdi keszegsütés

Fotó: Deák



Budapesten a Nemzeti Színházban „Az év talen-
tuma díj” május 16-ai átadóünnepségéhez kap-
csolódóan került megrendezésre a Nemzeti
Tehetség Program konferenciája.  

Az eseményt dr. Kaposi József, az Oktatáskuta-
tó és Fejlesztő Intézet főigazgatója nyitotta meg. 
A konferencián három intézmény kapott felkérést
arra, hogy bemutassa tehetséggondozási gyakorla-

tát: a természettudományos kutatódiák-mozgalom-
ban nemzetközi hírre szert tett kisvárdai Bessenyei
György Gimnázium, a Prima Primissima díjas buda-
pesti Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola
és a kiválóra akkreditált badacsonytomaji székhe-
lyű Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola.

A rendezvény a Szín-Vonal Művészeti Iskola kiál-
lításnyitójával kezdődött. Az intézmény a színház
folyosóján mutathatta be tanítványai grafikáit, fest-
ményeit, textil-, zománc-, fém- és könyvműves alko-
tásait. Ezen anyagot az idényzárásáig, május 31-ig
naponta több száz színházlátogató tekintheti meg,
ami a művészeti iskola számára további országos
ismertséget, elismerést tesz lehetővé.    

Az intézmény igazgatója, Baranyai Zoltánné tanu-
lóalkotásokkal illusztrált előadásában, majd azt
követően a kérdésekre adott válaszaival átfogó képet
adott az iskola tevékenységéről, a tapolcai tankerü-
letben, illetve Zirc városában végzett művészetokta-
tási, tehetséggondozási gyakorlatáról. 

A konferencián résztvevő oktatásirányítási, tehet-
séggondozási szakemberek, pedagógiai intézeti veze-
tők nagy érdeklődéssel hallgatták a tájékoztatást.
Többen jelezték azon szándékukat, hogy szeretnék
a művészeti iskola tapasztalatait saját területükön
hasznosítani. Baranyai Zoltánné igazgató

Pedagógusnap alkalmából dajkáknak, óvónők-
nek, tanítóknak, tanároknak köszönte meg áldo-
zatos munkáját Krisztin N. László polgármester,
a városházán megtartott ünnepség keretében.

Bár a legszebb hivatást gyakorolják – hisz gyer-
mekeket nevelnek, jellemet formálnak, példát mutat-
nak –, mindennapjaikban ott az erőfeszítés. 
A kudarc és a siker, a legnagyobb feladat, a szere-
tettel-szeretetre nevelés, a tudás átadása és a tudás-
vágy felébresztése. Egy jókor, jól megfogalmazott
mondat, cselekedet, egy mosoly, ölelés, őszinte
érdeklődés, meghallgatás a gyermekre életre szóló
hatást gyakorolhat. Munkájuk gyümölcse sokszor
évek múlva érik be, bizonyára minden diáknak van
olyan tanára, akire sok év elteltével is szívesen gon-
dol vissza. Szívesen emlékszik a remek órákra,
kirándulásokra, beszélgetésekre, tanítója szeretet-
teljes, irányt mutató tanácsaira.

Krisztin N. László nagy szeretettel külön köszön-

tötte egykori kedves tanítóját Zanyi Károlyné Gitta
nénit, aki a Városnapi ünnepségen vette át gyé-
mánt diplomáját. Szántainé Ruzsa Mariann verssel
köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd közös
vacsorával ért véget a program.                 Deákné

Kínai küldöttség látogatott a településre május
27-én, akiket Krisztin N. László polgármester
fogadott. A nagykövetség dolgozóival érkezett Ai
Ping, a Kínai Kommunista Párt külügyminiszter-
helyettese, elkísérte őket a Badacsonytomajhoz
több szállal kötődő dr. Ujhelyi István, az Ország-
gyűlés alelnöke, Európai Parlamenti Képviselő.

A látogatás során a külügyminiszter-helyettes sza-
lagot kötött arra a badacsonyi emlékoszlopra, amit
tavaly a földrengéskárosult családokból származó 50
szecsuáni kisgyerek és kísérői leplezett le. Akkor
dr. Ujhelyi István úgy fogalmazott, a katasztrófa
során több tízezren maradtak hajlék nélkül, de nem
lehet mindenkit kiragadni abból a környezetből,
ezért szimbolikus gesztusként igyekeztek segíteni
néhány családon. A kezdeményezés hatására a kínai
sajtóban rengeteg alkalommal jelent és jelenik meg
Magyarország. A mostani balatoni kirándulás során
a résztvevők meglátogatták Badacsony nevezetessé-
geit, látogatást tettek egy helyi pincészetnél, miköz-
ben élénken érdeklődtek az önkormányzati műkö-
désről, a szőlőtermesztésről és borkészítésről. Tájé-
kozódtak egy jövőbeni együttműködés lehetőségéről.            

Deákné
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Recept sportínyenceknek
avagy kölni kézilabda-hétvége badacsonyi módra

Rendhagyó módon kezdjük rögtön a végén.
Tálalás: A férfi kézilabda bajnokok ligája sze-

zonvégi négyes döntőjének helyszíne 2012 óta a
kölni Lanxess Arena, ami az egyik legmodernebb
fedett európai sportkomplexum. Így a németorszá-
gi várost 2014 májusának utolsó hétvégéjén is több
mint 20 ezer kézilabda-szurkoló özönlötte el, mind
arra várva, hogy a világ négy legjobb csapata össze-
mérje tudását. Fennállása óta első ízben az MKB-
MVM Veszprém is ott volt a megméretésen.

Hozzávalók: 4 db jó csapat (Veszprém, Barcelo-
na, Kiel, Flensburg), 1 db aréna (Lanxess Aréna,
Köln), 4 db badacsonyi szurkoló (+2 a társasággal
tartó nagykanizsai sherpa „sörpa”), 4 db belépő-
jegy, 4 db piros póló, csipetnyi jókedv és elszántság,
1 db zászló „Badacsony-folyékony szerelem” felirat-
tal, néhány liter folyékony szerelem (ízlés szerint).

Elkészítési módja: Vegyél 4 db jegyet a rendez-
vényre, foglalj szállást, nézz utána a célterület egyéb
látnivalóinak és indulj el. A 11 órás odaút alatt az
ételt és italt többször keverd meg. Érkezés után
vesd bele magad a városba és a kézilabda-hétvégé-
be, időnként adj hozzá egy-egy dl bort és egy csi-
petnyi ételt. A program után számtalan élménnyel
gazdagodva indulj haza. A 11 órás hazaút alatt az
ételt és italt újra többször keverd meg.

Megjegyzés: A férfi kézilabda bajnokok ligája
2013/2014-es szezonjában az előselejtezőkkel és a

„szabadkártyás” helyekért folytatott küzdelmekkel
együtt 44 csapat kezdte meg szereplését annak
reményében, hogy minél tovább sikerül majd eljut-
nia a sorozatban. Az MKB-MVM Veszprém kézilab-
dacsapata a kölni négyes döntővel záruló eseményen
végül az elismerésre méltó negyedik helyet szerez-
te meg, a sorozat 8 hónapja alatt felejthetetlen
élményt, élményeket nyújtva a sport kedvelőinek, így
a badacsonyi-folyékony szerelmet Kölnben képvise-
lő társaságnak.
Ui.: ezen a hétvégén jó volt Kölnben magyarnak lenni.

Magyaródi-Tóth Ibolya, Magyaródi Tibor,
Murvai Dániel, Németh Kornél, Szabó Attila,

Török Zoltán

Fotó: Török

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Baranyai

Érdeklődő látogatás

A Badacsony-hegy kilátóján lobogó Magyar zász-
ló annak az összefogásnak köszönhető, melynek
során Kalmár György ötletét Istvándi Gergő fel-
karolta és a kilátóavatásra elkészülhetett a tar-
tószerkezet (köszönet a támogatóknak). 

A zászlót és kiegészítőit azonban rendszeresen
cserélnünk kell (amit térítés nélkül végzünk), ezért
további támogatásokat várunk az anyagok beszer-
zéséhez. Az adományokat a Badacsonyi Céh Turisz-
tikai Egyesület badacsonyi irodájában gyűjtjük. A
zászló méltóságának megőrzése érdekében tiszte-
lettel kérünk mindenkit, amennyiben bármilyen
rendellenességet tapasztal (elszakadt, elkopott stb.),
hívjanak a +36/309 016 194-es számon. 

Kalmár György

Mindig lobogjon!

Immár 5. születésnapját ünnepli a Badacsony és
környéke falinaptár. A város állandó lakói ez
évben is ajándékba kapják meg.

Örömmel értesültem arról, hogy egyre több szo-
bakiadó vállalkozó adja ajándékba vendégeinek,
remélve, hogy visszajönnek a Balatonhoz. Ezúttal
számos meglepetéssel szolgálok. Nemcsak új képe-
ket láthatunk majd a naptáron, de több éves igény
kielégítéseként: színesben is elkészül! Némi plusz
költség vállalásával ilyet is kaphatunk. A jubileum-
ra való tekintettel nem hajtogatva, borítékban jut-
tatom el a lakosokhoz, hanem hengerben, sérülés-
mentesen vehetik át, személyesen, terveim szerint
két hét múlva. Csupán a badacsonytomaji Irka-
Firka papírboltba kell bemenni érte – új címe: Egry
Fogadó Római út 1. (100 méterre a korábbitól), nyit-
vatartási időben, h-p.: 8-11, ill. 14-17, és szomba-
ton 8-3-ig. A részletekről minden badacsonyi polgárt
levélben értesítek.

Hajrá Badacsony! Vecsey András

Badacsonyi falinaptár

„Sose feledd: példa vagy!”

A Szín-Vonal-iskola kiállítása Budapesten
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Múzeumok éjszakája
az Egry József Emlékmúzeumban június 21-én.

19.00 óra: Koszorúzás Egry József  halálának
63. évfordulója alkalmából. 19.15 óra: AusTrio
(Ausztria) – Orfej Simic - hegedű, Éva Simic-
Németh - gordonka, Roman Pechmann - tangó-
harmonika; PTAH Színház – Elfelejtett vázlatok
– performansz előadás, Domonkos Ágnes, Myko-
la Bondarchuk.

A múzeumba 18.00 órától a belépés díjtalan! Nyit-
vatartás 24.00 óráig!

Meghívó
Badacsonytomaj Város Önkormányzata nevé-

ben tisztelettel meghívom Önt a június 25-én
(szerdán) 17 órakor tartandó lakossági fórumra.

A fórum helye: Egry József Művelődési Ház
(8258 Badacsonytomaj, Római u. 69.)

A fórum témája: Badacsonytomaj Város ren-
dezési tervének módosítása.

Kérem, hogy a fórumon részt venni szívesked-
jen és véleményével, javaslataival segítse a dön-
tés meghozatalát.

Tisztelettel:
Krisztin N. László polgármester

A Nemzeti Összetartozás Napján, a trianoni szer-
ződés 94. évfordulóján szervezett megemléke-
zést a Történelmi Emlékparkban június 4-én a
badacsonytomaji Fidesz csoport.

A szép számmal megjelent érdeklődőt Krisztin N.
Lászlóné köszöntötte, Meilinger Anita, a helyi Fidesz
csoport egyik alelnöke pedig elszavalta Andróczki
Lászlóné: Adósunk Európa című versét.

Ez a kereszt azért áll itt a Történelmi Emlékpark-
ban – mondta megemlékezésében Bolla József, a
badacsonytomaji Fidesz csoport elnöke –, hogy emlé-
keztessen minden helyi és idelátogató embert a
magyarságot sújtó legnagyobb sorscsapásra, a 94
évvel ezelőtt aláíratott, az I. világháborút lezáró
békediktátumra. Mi, akik ma eljöttünk ide, lelkileg,
érzelmileg kötődünk e naphoz. Mélyen gyökerező
szálakkal kötődünk az anyaföldhöz, annak hagyo-
mányaihoz, történelméhez, édes anyanyelvünkhöz
és mindahhoz, amit úgy hívunk, hogy magyar. Ezen
a napon, ezen a rendezvényen valószínű többünk-

nek is összeszorul a torka, egy kicsit vérezni kezd
a szívünk és talán néhány könnycsepp is előbújik
a szemünk sarkából, mert a lelkünkben egy olyan
húr lett megpendítve, amely fájdalmat okoz.

Eljött az idő, hogy Trianon sebeit ne csak nyalo-
gassuk és sajnáltassuk magunkat a világ előtt. Eljött
az idő, hogy ha a határokon nem is tudunk változ-
tatni, de azon átívelve egyesítsük nemzetünket.
Sokat tettünk már a más országokban rekedt hon-
fitársainkért, de még nem eleget. Megvédjük őket
minden szinten a lehetőségeinkhez mérten és
magyar állampolgárságot is kaphatnak, de ez nem
elég. Arra kell törekednünk, hogy mindegyik elcsa-
tolt rész, amely jelenleg más országhoz tartozik,
autonómiát kapjon. Csak így egyesülhetünk újra,
hiszen együvé tartozunk, mert egy a vérünk, egy az
anyanyelvünk, egy az anyaföldünk, egy a kultúránk
és egy az anyaszentegyházunk. Egyetlen ország
vagyunk a világon, amely saját magával határos.
Lehet újra magyar nemzet, ha sokan és határozot-
tan akarjuk, bárhogy is vannak megrajzolva a határ-
vonalak. Első lépésként az önálló nemzetek Euró-
páját kell megteremteni, mely keretein belül a tria-
noni gyalázat – ugyan sosem gyógyítható – de orvo-
solható lesz. Az úton az autonómiák kiharcolásáig
olyan kereszt nehezedik a vállunkra, amelyet cipel-
ni ellenszélben is nem teher, hanem büszke köte-
lesség. A célba érésig kérjük a Jóisten bíztatását és
segítségét, adjon erőt nekünk, hogy szándékunktól
semmi sem téríthessen el – fejezte be megemlékező
beszédét Bolla József elnök.

Néma csendben került sor a koszorúzásra, ahol
az önkormányzat nevében dr. Magó Ágnes képvise-
lő és Krisztin N. László polgármester, a helyi Fidesz
csoport nevében Tóth László, Korbély Lászlóné és
Bagi Mihály, a Kolping Család Egyesület nevében
Szőke Margit és Kútfej Ernőné, a Tatay Sándor Álta-
lános Iskola nevében Zapletál József és az iskola két
tanulója rótta le kegyeletét.                  Deákné-Ky

Trianon súlyos keresztje

Fotó: Deák

A Trianon-kereszt Faragó György ötlete alapján a bada-
csonytomaji VN. Kft., Forintos Ervin és Vastag Gábor köz-
reműködésével, a helyi Fidesz és az Önkormányzat össze-
fogásával jött létre 2010-ben

A NABE Lengyelországban
A Nők a Balatonért Egyesület Ének-
kara május 30. és június 2. között
Lengyelországban, a testvértelepü-
lésünkön egyházzenei találkozón
vettünk részt. A kórusból tizenhe-
ten vállalták az utazást és a felké-
szülést.

Czempin városában egy gyönyörű
római katolikus templomban volt a
találkozó, hat kórus részvételével. Mi
voltunk a rendezvény díszvendégei, a
templomban egyházi műveket énekel-
tünk. Készültünk egy lengyel darab-
bal, amely II. János Pál kedvenc éneke
volt. Felemelő érzés volt, hogy a zsú-
folásig megtelt templomban a nézők 
a refrént közösen énekelték velünk. 
A kórustalálkozó után az összes ének-
kart meghívták vacsorára, melyből egy

fergeteges bál kerekedett, itt elénekel-
hettük a magyar slágereket is. Renge-
teg programot szerveztek nekünk,
talán a legérdekesebb Poznan város
látnivalói voltak. A hosszú utazás elle-
nére is elmondhatjuk, hogy nagyon
jól éreztük magunkat és életre szóló
élményekkel térhettünk haza és szá-
mos barátot szereztünk. Azt a szere-
tetet és törődést, amit kaptunk tőlük,
soha nem feledjük. 

Igaz az a mondás, melyet a lengye-
lek gyakran hangoztatnak: Lengyel-
magyar két jó barát, együtt harcol, s
issza borát. Az ott eltöltött 4 napban
mi is megbizonyosodhattunk a mon-
dás igazáról.

Krisztin N. Lászlóné NABE
kórusvezető

Ízelítő, a borhét részletes programjait júliusi számunkban olvashatják.Fotó: NABE

60 éves osztálytalálkozó
A Badacsonytomaji Általános Iskola1954-

ben végzett öregdiákjai találkozójukat 2014. júni-
us 28-án, szombaton, 10.00 órától  tartják a
helyi Vénkocsis Büfé Falatozóban. A résztvevő-
ket szeretettel váró szervezők nevében: 

Mórocz István (87/471-384,
8257 Badacsonytomaj, Orgona u. 17.)


