
Lezárult a 2013 augusztusában elindított Folly
Arborétum ökoturisztikai attrakciófejlesztése című
projekt, amelynek zárórendezvényét széles szakmai-
és civil érdeklődés mellett december 5-én tartották
Badacsonyörsön.

Folytatás a 4. oldalon.

Hetedik alkalommal rendezett Szent Márton
napja alkalmából vidám összejövetelt a Bada-
csony Céh Turisztikai Egyesület a templom előt-
ti téren, ahol november 15-én az újbort is meg-
kóstolhatta a szép számú közönség.

Békássy János, a BCTE elnöke üdvözölte a meg-
jelenteket, hangsúlyozva azt a fejlődési ívet, amelyet
a rendezvény bejárt. Kezdetben az egyesület a helyi
lakosságot vendégelte meg, ehhez most már több
civil szervezet csatlakozott megmutatva összetartó
erejüket. Földi István esperes, plébános ismertette
a szombathelyi születésű Szent Márton életútját, a
hozzá kapcsolódó legendákat, majd megáldotta az
újbort, előtte azonban felhívta a hallgatóság figyel-
mét, hogy a megszentelt nedűből egy csepp sem
mehet veszendőbe. Borbély Gyula hegybíró ezután
csapra verte azt fahordót, amely a helyi borászok
által összeadott újborokból készült Badacsonyi
Cuvée-t rejtette.

Abban a szerencsében van részünk, hogy itt élhe-
tünk e csodálatos hegy lábánál a Balaton partján,
ahol jó a levegő, szépen nő a szőlő, melyből jó borok
lesznek– mondta a Képviselő-testület nevében Nagy
Miklós, turizmusért felelős képviselő. Sokan vágy-
nak ide szabadságukat eltölteni, vagy itt élni, mégis
sokszor elégedetlenek vagyunk körülményeinkkel,
egymással, magunkkal. Van igazság benne, hiszen
nem fenékig tejfel itt sem az élet, kevés a munka-
lehetőség, a bérekből nehéz megélni, hosszú a tél,
rövid a szezon és így tovább. A világ minden táján
így van ez, de közel sem ez a legrosszabb hely. Mi
magyarok, badacsonytomajiak különösen hajlamo-
sak vagyunk önsajnálatra, az élet meg elrobog mel-
lettünk. Most itt a nagy lehetőség, hogy összefog-
junk, megmutassuk közösen mire vagyunk képesek.
Bízzunk egymásban, mert bizalom nélkül nem lehet
élni, fejlődni, de ugyanakkor legyünk kritikusak,
merjünk véleményt megfogalmazni, mert az visz
előre. Tudjuk elfogadni, ha valaki másképpen gon-
dolkodik, mert így jönnek az új ötletek, új utak,
melyek lehet, hogy a jövőnket jelentik. Tanuljunk
meg végre vitatkozni, érvelni és nem pedig veszeked-
ni. Tanuljunk meg megbocsátani, ha vélt és valós
módon megbántanak bennünket – így működnek
kisebb közösségeink, a családok – és csak így
működhet egy nagyobb is: településünk - mondta
Nagy Miklós befejezésül, jó szórakozást kívánva a
közönségnek.

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 2008.
óta szervezi a Márton-napi Vigasság rendezvényét
Badacsonytomajon a templom előtti téren, mely
szombat délutánra megtelt vendégekkel. A vidám
program állandó résztvevői az Óvodai és Iskolai
Munkaközösség, a Sportegyesület és a Fanyűvő
Játékpark is.

A vendégeket házi libazsíros kenyér, pogácsa, tócsi,

küsz chips, tea, újbor és még számos finomság
fogadta. A nap folyamán a bulizni, táncolni vágyók
retró zenére csöröghettek Dj Rádai jóvoltából.

A gyermekeknek tökfaragó versenyt szerveztünk,
melyre szép számban, 29-en neveztek. A résztvevők:
Tobak Róbert; Farkas Gergő; Tóth Roland; Páros
Dominik; Páros Roland; Kiss Levente; Kiss Laura;
Jagasits Gvendolin;Vizkelety Virág; Sirkó Csenge;
Ritecz Lilla; Németh Lívia; Fekete Orsolya; Fekete
Vera; Fekete Pál; Illés Hektor; Fedő Petra; Török Jáz-
min; Rohály Boglárka; Rohály Csanád;Rohály Kin-
cső; Rohály Dorottya; Borda Cintia; Gyimesi And-
rás; Fülöp Nóra; Fülöp Viktória; Illés Márta és Anna;
Illés Vilma. Ezúton is mindenkinek szívből gratulá-
lunk, nagyon ügyesek voltak, szép töklámpákat
faragtak. A zsűri (Talabér-Nagy Szilvia, Háriné Már-
kus Hajnalka és Lesz Ferenc), legszebbnek talált
tökök faragói díjazásban részesültek, az első helye-
zett: Fülöp Nóra és Fülöp Viktória, a második: Kiss
Levente, a harmadik: Jagasits Gvendolin és Kiss
Laura. Várunk Benneteket jövőre is!

Az újborral teli boroshordó nem jöhetett volna
létre a borászok támogatása nélkül. Köszönjük! Bor-
barátok – Fata Pince; Borbély Családi Pincészet;
Dobosi-Stier Pincészet; Folly Borászat; Güns Pince;
Imre Borpince; Istvándy Pincészet ; Léránt Pince;
Németh Pince ; Sabar Borház; Skizobor; Szabó Csa-
ládi Pince; Varga Pincészet; Weller Borház.

Továbbá ezúton is szívből köszönjük Tagjaink és
Támogatóink felajánlását és segítségét, mellyel nagy-
mértékben hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez,
ahhoz hogy vendégeink jól érezzék magukat, kelle-
mes emlékekkel távozzanak.

Köszönet és hála az önzetlen támogatásért:
Badacsonytomaj Város Önkormányzata; Városi

Művelődési Központ; Városüzemeltető Kft; Tatay
Sándor Általános Iskola; Polgárőr Egyesület; Első
Magyar Borház; Nagy László; Kalmár György; Novák-
né Borsodi Ildikó; Rédl Katalin; Takács Zsolt; Hári
Péter; Károlyi Attila; Dr. Szabó Krisztián; Borbély
Gyula, Földi István atya; Csík Vastag Tímea; Rádai
Marcell; Virágné Nagy Hajnalka; Szita László és
Családja; Vastag Kerámia; Badacsonytomaji Pékség   
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Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy község
önkormányzatai képviselő-testületeinek 2014. de-
cember 9-én megtartott együttes ülésén meghozott
döntések alapján a badacsonytomaji és ábrahám-
hegyi polgárok ügyintézését 2015. január 1-től meg-
alakított Badacsonytomaji Közös Önkormányzati
Hivatal fogja ellátni. Az ügyfélfogadási rend  nem vál-
tozik. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Közös hivatal

Megújult az arborétum

Arany Györgynek, a Polgárőr mozgalomban kifej-
tett áldozatos tevékenységéért elismerését és köszö-
netét kifejezve Szent László plakettet adományozott
a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségének
Elnöksége. A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj
(PEB) tagjának a polgárőrök Védőszentjéről elneve-
zett, egyedi kivitelezésű, 3 dimenziós üvegkerámia
plakettet Kovács Imre elnök adta át a Bándon meg-
rendezett évzáró rendezvényen.

Mórocz István elnök 

Polgárőr kitüntetés

x

Az alkotás a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak munkája

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Békés, boldog Új Esztendőt kíván: 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete!



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,
Képviselői fogadóóra:
minden második hétfő: 14.00-15.00-ig,
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
minden szerdán 13.00-17.00-ig.
Badacsonytomaj VN Kft. 87/571-048, Fax: 87/571-057
e-mail: uzemeltetes@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu
Fogadó óra: H, Sz, P. 8.00-14.00 
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87-571-115, +36-30-852-9717
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu  
Web: www.badacsonyiprogramok.hu
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő. 
Városi Könyvtár: K, Sze, P: 10.00-18.00, Szo: 9.00-
13.00, 87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény - Tájház
Zárva.
Egry József Emlékmúzeum
Zárva.
Orvosi rendelők (B.tomaj, Kert u. 32.)
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: 87/471-123 
Rendel: H, Sz., Cs., P.: 8.00-12.00-ig; K.: 14.00-16.00-ig.
Sürgős esetben hétköznap 8.00-16.00-ig hívható: +36-
30/9019-869. Hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-
ig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.:
(átszervezés miatt) 88/412-104 vagy 104
Fogászati alapellátás (B.tomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: 87/471-689):
H: 07-12; K: 15:20; Sz: 09-16; Cs: 12-19; P: 08-14.
Kezelésre időpontegyeztetéssel lehet jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon:
Veszprém Halle u. 5/E, Telefon: 06-88-425-228
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
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Óvodai dajka
A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda a vonatkozó törvények alapján pályáza-
tot hirdet óvodai dajka munkakör betöltésére.

A munkakör legkorábban 2015. február 5. nap-
jától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. janu-
ár 5. A pályázat elbírálásának határideje:  2015.
január 15. A pályázati kiírás további közzétételének
helye: www.badacsonytomaj.hu.

Védőnő
Badacsonytomaj Város Önkormányzata a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” törvény alap-
ján pályázatot hirdet Badacsonytomaj Város
Önkormányzata védőnő munkakör betöltésére.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. február 28. A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző nyújt, a 06 87 571 270-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. már-
cius 10. A teljes pályázati kiírás közzétételének
helye: www.badacsonytomaj.hu.

Aljegyző
Badacsonytomaj Város Polgármestere a „Köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet aljegyző munkakör betöltésére közszolgá-
lati jogviszony keretében, teljes munkaidőben.

A munkakör legkorábban 2015. február 6. nap-
jától tölthető be, a pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2014. december 25., elbírálásának határide-
je: 2015. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Krisztin N. László polgármester nyújt, a 06
87 571 270-es telefonszámon. A pályázati eljárás,
a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályá-
zatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott
pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.
A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson
tapasztaltak alapján - Mötv. 83.§ b) pontja alapján
- a kiválasztásról a Közös Önkormányzati Hivatalt
létrehozó önkormányzatok polgármesterei döntenek.
Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A
pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezéskor
a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A teljes pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje: www.badacsonytomaj.hu - 2014. de-
cember 15.

Jegyző
Badacsonytomaj Város Polgármestere a "Köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló"  2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet jegyző munkakör betöltésére közszolgá-
lati jogviszony keretében, teljes munkaidőben.

A munkakör legkorábban 2015. január 1. napjá-
tól tölthető be, a pályázat benyújtásának határide-
je: 2014. december 25., elbírálásának határideje:
2014. december 30. A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Krisztin N. László polgár-
mester nyújt, a 06 87 571 270 -os telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának
módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályá-
zatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott
pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.
A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson
tapasztaltak alapján - Mötv. 83.§ b) pontja alapján
- a kiválasztásról a Közös Önkormányzati Hivatalt
létrehozó önkormányzatok polgármesterei döntenek.
Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A
pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kinevezéskor
a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A teljes pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
www.badacsonytomaj.hu - 2014. december 15.

Intézményvezető (BVKI)
Badacsonytomaj Város Önkormányzata a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXI-
II. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturá-
lis Intézménye intézményvezető (magasabb veze-
tő) munkakör betöltésére.

A munkakör legkorábban 2015. február 1. nap-
jától tölthető be, a pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. január 16., a pályázat elbírálásának
határideje: 2015. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző nyújt, a +36
87 571 270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton,
a pályázatnak a Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzata címére történő megküldésével (8258
Badacsonytomaj, Fő utca 14. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sító számot: 1/526/2014., valamint a munkakör
megnevezését: Badacsonytomaj Város Önkormány-
zat Kulturális Intézménye intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Képvi-
selő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.

A teljes pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
www.badacsonytomaj.hu – 2015.12.15.

Ingatlan
Badacsonytomaj Város Önkormányzata az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosí-
tás szabályairól szóló törvény, valamint a
630/2014. (XI. 16.) számú határozata alapján
pályázatot hirdet a tulajdonát képező 2055 hrsz.-
ú ingatlan értékesítése céljából.

A terület Badacsonytomaj Város, Badacsonyörs
településrész központi városrészében, a Szőlő úton
található. Belterületi ingatlan, nagysága 633  m2
beépítetlen terület. 

A telek a Helyi Építési Szabályzat szerint közle-
kedési terület. (OTÉK által meghatározott módon
közlekedést szolgáló terület) Az ingatlan nem beé-
píthető. 

A pályázat beérkezésének határideje: 2014. de-
cember 18. 10.00 óra, tárgyalásának időpontja:
2014. december 18. 14.00 óra, helye: Polgármeste-
ri Hivatal Rózsakő terem.

További információ a Polgármesteri Hivatal Bada-
csonytomaj, Fő u. 14. Műszaki osztályon Telefon:
+36-87/571-274. 

Pályázatok



Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete (a továbbiakban BVÖKt) a novem-
ber 26-ai ülésén többek között a következőről
határozott:
603/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
A Badacsonytomaji Kolping Családi Egyesület támo-
gatási kérelme
BVÖKt a Badacsonytomaji Kolping Család Egyesü-
let részére az őszi, és téli programok lebonyolításá-
hoz 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biz-
tosít 2014. évi költségvetésében a civil szervezetek
támogatására biztosított keret terhére.

607/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló BVÖKt 2015. évi költségvetési koncep-
ciója – hivatali dolgozók béremelése
BVÖKt a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság
javaslata alapján a hivatali dolgozók bérének 15 %-
kal történő megemelését 2015. évben elutasítja.

609/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat
és Intézményei 2015. évi költségvetési koncepciója
– informatikai fejlesztések
BVÖKt a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsá-
ga határozata alapján javasolja a költségvetésben
szerepeltetni az informatikai fejlesztéseket, mely-

hez kéri, hogy Wolf Viktória aljegyző asszony Lapo-
sa Bence bizottsági taggal dolgozza ki a megfelelő
struktúrát.

629/2014.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Szennyvízcsatornázás V. ütem terveinek engedé-
lyeztetése
BVÖKt - felkéri dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a
szennyvízcsatornázás V. ütem tervezéséhez kap-
csolódó szerzői jogok megvizsgálására a Bakony-
Aqua Bt. vonatozásában. 
- Javasolja, hogy Laposa Bence beruházásokért fele-
lős tanácsnok szervezzen a tervezővel egy mielőbbi
egyeztetést, 
- Az egyeztetésétől függetlenül kérjenek be további
2 árajánlatot erre a tervezési feladatra.

633/2014. (XI.26.) Képviselő-testületi határozat
Közterület használatról szóló 1/2014. (I. 24.) önkor-
mányzati rendelet módosítására javaslat 
BVÖKt a Közterület használatról szóló 1/2014.
(I.24.) önkormányzati rendelet azon módosítását
nem fogadja el, mely szerint a III. övezet bővüljön
ki az ún. felső-bazársorral és a Domján telekkel és
ezeken a területeken kínáljon az Önkormányzat
árusítási lehetőséget azok számára, akik kiszorul-
nak a többi közterületről.  Ky
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Badacsonytomaj Város területén az Önkormány-
zat tulajdonában lévő utak, járdák és közterüle-
tek hóeltakarítását és síkosságmentesítését a
Badacsonytomaj VN KFT. végzi.

A 11/1998. (IV. 9.)
Képviselő-testületi ren-
delet alapján, az ingat-
lanokon belüli és az
ingatlanok előtti járdá-
kon a hóeltakarítás az
ingatlantulajdonosok
feladata. 

Hóeltakarításban résztvevő utak listája:
Badacsonytomaj: Alsó kolónia, Akácfa u., Ady u.,

Balaton u., Béke u., Bercsényi u., Egészségház kör-
nyéke, Erdős u., Fő u., Föld út, Gyurkovics köz,
Hársfa u., Ibos F. u., Iskola, Iskola u., József A. u.,
Káptalantóti u., Kert u., Kertész u.,  Kiskör u., Kisör-
si u., Kisköz, Kodály u., Kőfejtő u., Magyar u.,
Méregraktár u., Nagyköz u., Nyárfa u., Óvoda,
Önkormányzati parkoló és udvar,  Úttörő u., Palac-
kozó út, Petőfi S. u., Római u., Sport u., Szent
Donát út, Széchenyi u., Szidónia út, Szőlőhegyi út,
Tájház udvar, Táncsics u., Vasút u., Vasútállomás
környéke.

Badacsony: Badacsony parkolók, Badacsonyi út,
Bogyai L. út, Egry sétány, Füge köz, Csabagyöngye
u., Hableány étterem mögötti rész, Hamvas Béla u.,
Helbeck út, Herczegh F. út, Harsona köz Kápolna u.,
Kisfaludy S. u., Kossuth u., Móricz Zs. u., Musko-
tály u., Napsugáűr u., Nyár u., Ősz u., Park u., Pau-
ler Á. út, Pöltemberg u., Panoráma út, Radnóti M.
u., Rózsa köz, Strand u., Szent Anna kápolna útja,
Szürkebarát út, Tatay S. út, Tavasz u., Vincellér u.,
Zalai köz, 71-es főút melletti járda a badacsonyto-
maji vasútállomástól a badacsonyi strandig.

Badacsonyörs: Arborétum u., Bolt melletti u.,
Csendes dűlő, Csigáskúti u., Erdős köz, Fenyő köz,
Fácános köz, Felsőbüki út, Fűzfa u., Hegyalja u.,
Kerékpár út, Kisörshegyi út, Kiserdő u., Klastrom
u., Kemping u., Major út, Mandulás u., Orgona u.,
Öreghegyi út, Rizling u., Rózsa büfé, Szabó Ernőné
u., Szépvölgyi u., Szépkilátó u., Székely dűlő, Szőlő
u., Vadrózsa út, Virág köz,

Síkosságmentesítés: buszmegállók, közintézmé-
nyek előtti terület, temetői utak, útkereszteződések.

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az alábbi utak,
közterületek takarítása (gépi, kézi) és síkosságmen-
tesítése történik legelőszőr: 

Fő út, Római út, Kert út, Körforgalom, Balaton út,
Intézmények előtti területek, parkolók. 

Ezen utak megtisztítása után történik a többi út
takarítása (önkormányzati utak, magánutak – ahol
van állandó lakos).

Amennyiben észrevétel merül fel, azt a követke-
ző telefonszámokon lehet megtenni: 87/571-048
7.00-15.00 valamint a 06 30/ 424-6148 számon
egész nap.

Kérjük a Lakosságot, hogy az ingatlanuk előtti
terület (járda, út) takarításával segítsék a munkán-
kat. Badacsonytomaj VN KFT.

Hóeltakarítás

Hivatali hírek
Badacsonytomaj Város önkormányzatának kép-

viselő – testülete a 16/2014. (VI. 20.) önkormány-
zati rendeletével a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alap-
ján Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hiva-
talában december 23-január 2. között igazgatá-
si szünetet rendelt el. 

Az igazgatási szünet alatti munkanapokon a
korábbi évekhez hasonlóan a Hivatal zárva tart –
csak ügyeleti rendszert működtet. Az igazgatási szü-
net az európai uniós gyakorlatban, illetőleg a hazai
igazságszolgáltatásban már kialakított szabályozás-
hoz hasonlóan került bevezetésre. Az igazgatási szü-
net lehetőséget ad arra, hogy a Polgármesteri Hiva-
talban történő munka szervezettebb, koncentrál-
tabb, a Hivatal működése pedig költségtakarékosabb
legyen.

Felhívás csúszásmentesítés
elvégzésére

Felhívom a kedves Olvasók figyelmét a tél köze-
ledtével a környezetvédelemről és a környezetvédel-
mi alapról szóló 30/2004. (IX. 30.) önkormányzati
rendelet 4.§ (1) bekezdésének a.) pontjára, mely sze-
rint az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az
ingatlan előtti járda hóeltakarításáról és a síkosság-
mentesítésről. Az üzletek és egyéb elárusító helyek,
vendéglátóegységek, intézményeik és szolgáltató
egységek előtti járdaszakaszt a tulajdonos köteles
tisztán tartani. A járda hóeltakarítását és síkosság-
mentesítését naponta legkésőbb reggel 7.00 óráig el
kell végezni. Fentiekre való tekintettel kérjük a lako-
sokat, üzlettulajdonosokat, hogy az önkormányza-
ti rendeletben foglaltaknak szíveskedjenek eleget
tenni! Aki a kötelezettségeket és tilalmakat megsze-
gi  - amennyiben súlyosabbnak minősülő cselek-
mény nem valósul meg  Badacsonytomaj Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2013. (IV.
12.) önkormányzati rendeletének 1.§ (8) bekezdése
alapján 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság-
gal sújtható. A büntetés kiszabása mellett érdemes
azt is végiggondolni, hogy a hóeltakarítás, síkosság-
mentesítés elhanyagolásával esetlegesen másnak
okozott kárt is köteles az ingatlan tulajdonosa meg-
téríteni. Ez egy esetleges baleset bekövetkezése során
a keresőképtelenség idejére kieső jövedelem, illetve

az egészségügyi ellátás költségei jelentős összeget
tehetnek ki.

Kérem, hogy a téli közlekedés során vigyázzanak
maguk és mások testi épségére!

Változások az adózás területén… 
Badacsonytomaj Város önkormányzatának kép-

viselő –testülete a 2014. november 26. napján meg-
tartott ülésén a helyi adókról szóló rendeletét felül-
vizsgálta. A felülvizsgálatot követően olyan döntést,
hozott, hogy 2015. január 1. napjától a beépíthető,
de be nem épített ingatlanok után fizetendő teleka-
dó mértéke a jelenlegi 50 Ft/m2 összegről 100.-
Ft/m2 összegre változik. A beépíthetőségtől függet-
lenül a gondozatlan ingatlanok után fizetendő tele-
kadó mértéke a jelenlegi 283 Ft/m2 összegről 336,7
Ft/m2 összegre emelkedik. 

Az idegenforgalmi adó mértéke január 1-től sze-
mélyenként és vendégéjszakánkénti 390 Ft-ról 420
Ft összegre változik. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 60.§ (9) bekezdése alapján a pol-
gári védelmi szervezetbe beosztott személynek a
tulajdonában, haszonélvezetében lévő épület vagy
telek után az éves építményadó vagy telekadó össze-
géből maximum évente 5.000 Ft értékhatárig adó-
kedvezményre jogosult. 

A helyi iparűzési adónál a képviselő-testület a 2
mFt vállalkozás szintű adóalapot meg nem haladó
vállalkozások számára biztosított adómentességet
2015. január 1. napjától megszüntette. 

Badacsony újság 
elektronikusan is!

Kedves Olvasók! A Badacsony újság havonta
elektronikus formában is megjelenik. Kérjük azon
olvasókat, akik rendelkeznek internet eléréssel és
szívesen forgatnák a kiadványt elektronikus formá-
ban, hogy az onkormányzat@badacsonytomaj.hu
e-mail címen ezt jelezzék! Védjük együtt környeze-
tünket!

Békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket és
egészségben és sikerekben gazdag Boldog Új
Évet Kíván a Polgármesteri Hivatal minden

dolgozója!

Dr. Weller-Jakus Tamás

Fontos információk a jegyzőtől

Képviselő-testületi határozatok

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-
testülete teljes létszámban tartott december 8-án a
közmeghallgatást az Egry József Művelődési Köz-
pontban, amelyen mintegy hetven érdeklődő, a rend-
őrség képviselői és a Polgármesteri Hivatal dolgozói
vettek részt. A Badacsony újság következő számá-
ban részletesen beszámolunk a közmeghallgatásról.

Ky

Közmeghallgatás

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredmé-
nyekben gazdag Új Évet kíván a település
minden lakójának a Badacsonytomaj Város-
üzemeltető Nonprofit KFT.

Fotó: Kalmár



www.badacsonytomaj.hu4 2014. december

xFolytatás az 1. oldalról

Márton-napi játszóház a Pipitér Óvodában
E nap a keresztény világban sok helyen piros
betűs ünnep. Óvodánkban idén is játszóházi fog-
lalkozással emlékeztünk meg Szent Mártonról.
Nevéhez sok legenda, közmondás, szólás fűződik,
pl. „Ha Márton fehér lovon jár, Karácsony sár-
ban tapicskál.”

Eleink Márton napkor kóstolták meg először az
újbort. Régen egyes vidékeken ilyenkor hajtották be
az állatokat a legelőkről, és a boltosok is ezen a
napon gyújtották meg a lámpásokat, mert már olyan
sötétek, rövidek a nappalok, hogy egész nap világí-
tani kell.

A régi idők emlékére minden évben lámpást is
készítünk a gyerekekkel játszóházi keretek között,
amely jól beleilleszkedik a kompetencia alapú prog-
ramcsomag TŰZ témakörébe. 

A játszóházvezető óvónő elbeszélgetett a gyere-
kekkel Szent Márton legendájáról és ismertette a
naphoz kötődő hagyományokat, hiedelmeket. A
gyermekek maguk is elmondhatták ismereteiket
lehetőségük nyílt egyéni szereplésre, önálló gondo-
latok megfogalmazására. 

Az idén kukoricacsuhéból készítettünk játékokat
– csutkababát, csigabigát,- s a napokkal előtte a
gyermekek által lemorzsolt kukoricával liba alakza-
tokat díszítettünk.

Meghívott vendégünk Hídvéginé Kati néni volt,
aki megmutatta, hogyan kell vesszőből kerítést
készíteni. Minden óvodás kipróbálta és haza is vihet-
te az általa font kis kerítést.

A játszóház befejezéseként énekelve körbejártuk az
óvodát az elkészített lámpásokkal. Az ebédlőben,
elfogyasztottuk a ludaskását és koccintottunk az „új
borral” mindnyájunk egészségére.

Az elkészült munkákból kiállítást rendeztünk az
aulában, így a szülőknek is módjában állt a hagyo-
mányápolás és a kompetencia alapú oktatás össze-
kapcsolásának egyik formáját megismerni.

Dr. Gelencsér Ottóné 
játszóházvezetö

Úszásoktatás
Óvodánk nagycsoportosai immár húsz éve víz-
hez szoktató programon vesznek részt. Az úszás
alapelemeivel való ismerkedés nem csupán a
testedzést szolgálja, hanem a mozgáskoordiná-
ció fejlesztése   egyben iskolaelőkészítő tevé-
kenység is. 

Az utazás, a közös élmény, a „mi” tudat erősíté-
se, szorosabbra fűzi a csoport gyermekeit, öntuda-
tuk erősödik, hisz megkülönböztető élményben van
részük a többi csoport gyermekeihez képest. A nagy-
csoportosok közül sokan részt vettek már előzőleg
babaúszó programon, így előbbre jutottak ,mint
más években, mert az alapokkal már rendelkeztek.
A többi gyermek számára is húzóerőként jelent meg
ez a tudás, őket is utánzásra ösztönözte a másik
gyermek példája. Ezúton is tisztelettel köszönjük
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának, hogy
gyermekeink számára biztosította az anyagi feltéte-
leket ehhez a programhoz! Köszönjük azoknak a
szülőknek, akik segítséget nyújtottak a két hét folya-
mán, hogy zökkenőmentesen történt a program
lebonyolítása. Farkas Éva óvónő

Mikulásfogat

A Mikulásfogat ismét nagy örömet okozott a vára-
kozó gyermekeknek, köszönjük a szíves felajánlá-
sokat, és segítséget Frantal Adriánnak, Molnárné
Keller Csillának, Nagy Lászlónak, Pál Jenőnek, Szed-
lák Bálintnak és az Önkormányzatnak!

A NaBE helyi Csoportja

Ünnepi készülődés
Adventi és mikulásváró játszóházba vártuk az
érdeklődőket november 22-én az Egry József
Művelődési Házba. 

A kicsik és kísérőik 10 órától jöttek a rendez-
vényre és egészen délutánig dolgoztak az ajándéko-
kon. Gyerekek, anyukák, apukák, testvérek, uno-
katestvérek, barátnők együtt készítettek adventi
koszorúkat, asztali díszeket, adventi naptárakat,
üdvözlőlapokat. Mindenhol szorgos kezeket és
mosolygós arcokat láthattunk, igazi öröm, jókedv
sugárzott a résztvevőkről, ráadásul senki sem ment
haza üres kézzel. Deákné-Ky

Mikulásváró
December 6-án az óvodai és iskolai Szülői Mun-
kaközösség közös szervezésében Mikulásváró dél-
után volt az iskola aulájában. Többféle kézműves
foglalkozás mellett mézeskalács díszítés és csil-
lám tetoválás is várta kicsiket és nagyokat. 

Az iskola tanulói táncos bemutatóval kedvesked-
tek a vendégeknek. A szülők által hozott sütemény-
nyel és a Menü Bt által felajánlott teával vártuk a
gyerekeket és felnőtteket. A jó hangulatú délutánon
nagyon sok vidám kisgyermek vett részt, és amikor
elérkezett az idő, kedves dalokkal várták a Télapót
és krampuszait.

Szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítsé-
gét, aki akár felajánlással, akár részvétellel, de segí-
tett abban hogy ez a délután ilyen kellemesen és
vidáman telhetett el!

Háriné Márkus Hajnalka elnök,
Óvodai Szülői Munkaközösség

Haltelepítés

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. jóvol-
tából a badacsonyi kikötő területén december 8-án
4000 db háromnyaras ponty került telepítésre, dec-
ember 10-én pedig újabb 2000 db háromnyaras
ponttyal gazdagodott a Balaton. A munkában köz-
reműködtek a Badacsonyi Sporthorgász, valamint
a Badacsonytördemici Horgászegyesület tagjai.

Deákné
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A gyűjteményt dr. Folly Gyula hozta létre 1905-
ben, a legidősebb fák 110 évesek – mondta köszön-
tőjében Folly Réka, a Folly Arborétum Kft. ügyveze-
tője. Apáról fiúra szállt a telepítések hagyománya,
így közgazdász nagyapám folytatta a munkát, arbo-
rétummá édesapám alakította, nekünk pedig negye-
dik generációként sikerült ezt a fejlesztést véghez-
vinni. Csak szívós és kitartó munkával tudták őse-
ink ezt a gyűjteményes kertet létrehozni, mi pedig
büszkén vállaljuk ezt az örökséget. Egy nagyon
nehéz és küzdelmes időszakot zárunk most le ezzel
a rendezvénnyel – folytatta Folly Réka –, a jól sike-
rült munka után első gondolatunk a hála kell legyen.
Köszönet a projekt lebonyolításában partnerséget
vállaló tapolcai önkormányzatnak, a volt és jelenle-
gi polgármestereknek, valamint személy szerint
Parapatics Tamásnak, a Tapolcai Városfejlesztési
Kft. ügyvezető igazgatójának. Nagyon sok szakem-
ber segítette munkánkat mind a táblák kihelyezé-
sében, mind a gyűjtemény különleges darabokkal
történő gyarapításában, mind a fizikai munkában.

A köszöntők után Debreczy Zsolt, a Corvinus Egye-
tem díszdoktora vezetésével ismerkedhettek meg a
résztvevők az arborétummal. A háromhektáros terü-
let botanikai értékei mellett tájképi, kultúrtörténe-
ti, földtani értékei is fontosak. Hazánkban szinte
egyedülálló, ahogy egy család évszázadon át ezen élő
„fenyőmúzeum” megteremtésén fáradozott és nap-
jainkban is fenntartásáért, fejlesztéséért tevékeny-
kedik. Bár az arborétum kicsi, dendrológiai értékei
nemzetközileg elismertek, lehetőséget ad a fenyőfé-
lék növényrendszertani bemutatására, ezért oktatá-
si bázisterületként is használatos.

Az üzemeltető továbbra is a Folly Arborétum Kft.,
akik négy új munkatárssal bővítik állományukat, így
hat fővel biztosítják az attrakciók fenntartását. A
projektet több mint 106 millió forintból, 100 száza-
lékos támogatási intenzitás mellett valósították meg.
A fejlesztés keretében támfalat, terméskő burkola-
tot, korlátot, több kilométer hosszban sétautakat
építettek, pergolát, padokat, tájékoztató táblákat,
madárvártákat, játszótéri eszközöket, magaslest
helyeztek ki, új burkolatot kapott a parkoló. Az ere-
deti helyéről származó előnevelt fenyőkből és lom-
bos fákból 350-nel gazdagodott a gyűjtemény, emel-
lett több ezer évelő növényt ültettek el.             Ky

Megújult az arborétum



November elején ismét megrendezésre kerültek
a Bárdos-napi rendezvények a tapolcai általá-
nos iskola Bárdos Lajos tagintézményében. Isko-
lánk tanulói a következő eredményeket érték el.

Bárdos-kupa kézilabda torna: 1. helyezés
A csapat tagjai: Giczi Vivien, Farkas Veronika,

Samu Alíz, Novák Panna (8. osztály), Fülöp Nóra,
Jagasits Gvendolin, Borda Veronika, Kiss Laura (7.
osztály), Csillag Virág (6. osztály). A legjobb mezőny-
játékos díját Kiss Laura nyerte el.

Népdaléneklési verseny alsó tagozatosoknak
Második osztály 3. helyezés
A csapat tagjai: Samu Bíbor Márta, Folly Anna,

Illés Márta Eszter, Nagy Liliána, szólót énekelt:
Samu Bíbor Márta

Negyedik osztály: 2. helyezés
A csapat tagjai: Antal Vivien, Nagy Ágnes, Feke-

te Júlia, Samu Vajk Máté, Illés Hector, szólót éne-
kelt: Nagy Ágnes, Antal Vivien.

Felkészítő tanár: Kovácsné Zsebeházy Valéria
A Versíró pályázaton Rákos Róza Lujza 4.

osztályos tanuló 2. helyen végzett.
Gratulálunk! Rákos Eszter

Rákos Róza Lujza:
Az iskolában
Becsengettek vár az osztály, / el
ne késsek, el ne késsek / mert ha
úgy lesz, / nekem végem, nekem
végem.

Mindenkinek fent a keze, / tanu-
lunk, tanulunk / szeretjük a számokat és betűket, /
matekon, magyaron.

Angol, tesi, környezet, / bármi jöhet, bármi jöhet /
nekünk minden belefér / a fejünkbe, a fejünkbe.
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10 éves a Nyugdíjasok Egyesülete
A Nyugdíjasok Egyesülete 2005-ben alakult az
Önkormányzat kezdeményezésére, elődje a váro-
si könyvtárban működő Olvasó Klub volt. A 10
éves évfordulót kellemes körülmények között, a
badacsonylábdihegyi Kert vendéglőben ünnepel-
te meghívott vendégek, a város polgármestere és
az alapító elnök, továbbá több szimpatizáns köré-
ben.

Az Olvasó Klub működése gazdasági szempont-
ból egyre nehezebbé vált, miután természetes sze-
mélyként a civil szervezetek támogatásában nem
részesülhetett, pályázatot nem nyújthatott be.
Működését különböző formában az Önkormányzat
támogatta, mely támogatás elszámolása egyre nehe-
zebbé vált. 2005-ben Németh Kálmánné vezetésé-
vel az Önkormányzat jogi segítségével, a tagok egy-
hangú döntése alapján egyesületté alakult át min-
tegy 40 fővel. A nagyobb létszám miatt az Egyház
Szent Imre közösségi háza fogadta be az új Egye-
sületet. Sajnos ez az elhelyezés rövid távúnak bizo-

nyult, azonkívül a tagság sem kellő mértékben mérte
fel, hogy az egyesületi jogi forma lényegesen szer-
vezettebb működést igényel, ezért hamarosan két
részre bomlott. A változatlanul egyesületi formában
működő mintegy 30 idős ember 2009-től az elnök
lakásán, majd Fő utcai Közösségi Házban, később
a Városháza második emeletén kapott helyet. Jelen-
leg ismét a régi Közösségi Ház nyújt elhelyezési lehe-
tőséget, sajnos fűtés nélkül, melyet az Egyesület
egyedi fűtéssel kísérel megoldani.

2010-től évente pályázatot nyújtott be az egyesü-
let kedvező eredménnyel, 2014-ben ismét sikeres
pályázat segítette a működésünket. A civil szerve-
zeteknek nyújtott támogatás mellett, melyet csak a
működési költségekre lehetett igénybe venni, a cél-
feladatok eredményes megvalósításához az Önkor-
mányzat 2013-ban 70 ezer, idén pedig 50 ezer forint-
tal támogatta az egyesületet.

A Nyugdíjas Egyesület, annak ellenére, hogy a
településen az idős emberek jelentős arányt képvi-
selnek, a kis létszámú egyesületek közé tartozik,
melynek az aktív része sajnos igen kevés, 10-15 fő.
Ennek ellenére a városban az egyik legaktívabb
Egyesület, alig van olyan rendezvény, melyet köz-
reműködésével ne segítene. Ugyancsak keresi a
városon kívüli szervezetekkel a kapcsolatot, tagja a
Veszprém Megyei Nyugdíjasok Szövetségének és
mintegy hároméves kapcsolatot ápol a törökszent-
miklósi Nőegylettel.

Reméljük, hogy az új Képviselő-testület a jövőben
az ígért civilszervezeti támogatást nem csak anyagi
támogatással, hanem megfelelő elhelyezési és műkö-
dési körülmények segítésével is biztosítja.

Flamis Mihály elnök

Tatays eredmények

Balatoni Téli Esték
A NABE Badacsonytomaji Csoportja és a Kol-
ping Család Egyesület szervezésében nagyon
szép és lélekemelő programra került sor novem-
ber 14-én, a Szent Imre Közösségi házban.

„Ó, szilvát s szőlőfürtöt érlelő,/ gyönyörűséges
fényes őszelő” - Áprily Lajos e sorai adták a Himfy
Irodalmi Kör műsorának címét, melynek keretében
a magyar költészet legszebb költeményeinek rész-
leteivel varázsolták elénk az ősz összes színeit, illa-
tát, hangjait, zamatát. Többek között Ady Endre,
Dsida Jenő, Keresztury Dezső, Babits Mihály,
Juhász Gyula és a helyinek számító Németh István
Péter verseiből válogatott nagy szakértelemmel Tóth
Mariann, egy csokorba fűzve a verseket, dalokat. A
zenei betétek színesebbé tették a műsort és az ősz-
ről szóló dalok különleges hangulatot adtak az elő-
adásnak. Rábíztuk magunkat az előadókra és gyö-
nyörű utazásba kezdtünk az őszi tájban, az őszi
Badacsonyban, az őszi Balatonon. Láttuk a táj ezer-
színű arcát, hallottuk a csendesedő hullámokat,
éreztük az egyre hűvösödő nap melegét, és a pilla-
natot, amint megpihen egy fáról leesett levél. Mind-
ezt Zelk Zoltán így látta: „Csügged az ág, ejti leve-
leit. / Ó, ha az ember is a bűneit/így hullatná, s
lomb nélkül, meztelen, / de állhatnék telemben
bűntelen!”

A Himfy Irodalmi Kör műsorát Ali Éva, Farkas
Éva, Bereczné Török Ildikó, Sall Csabáné, Vizkelety
Dóra, Szántainé Ruzsa Mariann és a kör vezetője:
Tóth Mariann adták elő. A hangosításról Nagy Lász-
ló gondoskodott. Programunkat a Szőlészeti és Borá-
szati Kutatóintézet, valamint a Borbély Családi Pin-
cészet támogatta. Szőke Margit

Bálozó szülők, diákok
A Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munka-
közössége december 13-án megtartotta az idei
Mikulás bálját.

Krisztin N. Lászlóné igazgató megnyitója után a
végzős diákok nagy sikerrel ropták a Palotást,
modern táncegyvelegük bemutatóját pedig végig-
tapsolta a közönség. Az „Aktív Anyák” cigánytánca
tovább emelte az est hangulatát, ahol a zenét ezút-
tal is Németh Róbert szolgáltatta, éjfélkor pedig érté-
kes tombolatárgyak kerültek kisorsolásra, melyet
ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves fel-
ajánlónak. Valamint köszönjük mindenkinek, aki
bármi módon segítette, támogatta a Mikulás bálun-
kat, melynek bevételét ezúttal is a gyermekek támo-
gatására fordítjuk.    Talabér-Nagy Szilvia elnök, 

Szülői Munkaközösség
Békés, Boldog, Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben
gazdag Boldog Új Évet Kíván a Tatay Sándor Álta-
lános Iskola Szülői Munkaközössége!

Fotó: Flamis

Fotó: Samu

Fotó: Kalmár

Péntek délelőtt eljött hozzánk a Mikulás. Minden-
ki egy kis verssel, dallal köszöntötte őt. A mi osz-
tályunk hegedült, furulyázott, oboázott és gitározott
neki. Mi olyan jók voltunk, hogy senki sem kapott
virgácsot. Nekem nagyon tetszett ez a délelőtt. Jövő-
re is szeretettel várjuk a Mikulást.

Rákos Róza Lujza 4. osztályos tanuló

Mikulás a suliban

Névadónk emlékére

Névadónkra, Tatay Sándorra emlékeztünk decem-
ber 2-án, halálának évfordulóján. Kerepesi Diána és
Borda Veronika felidézte az író életútját, munkás-
ságát. A megemlékezés koszorúját Nagy Lajos kép-
viselő úrral a hetedik osztály helyezte el a Művelő-
dési Ház falán lévő emléktáblánál. Köszönjük a kép-
viselő úr anyagi támogatását.        R. Lesz Renáta

Fotó: Deák



Kedves Olvasóink!
Az alábbiakban összegzem a badacsonytomaji

Városi Könyvtár idei évét.
Az év első nyitvatartási napján Vecsey András

könyvét kapta ajándékul az első tíz könyvtárlátoga-
tó. A nagy sikerre való tekintettel 2015. január 6-án
ismét tíz ajándékkönyvet osztunk ki első látogatóink
között. Az év első hetében ingyenesen, díjfizetés nél-
kül várjuk vissza a több esetben évek óta kikölcsön-
zött és vissza nem hozott könyveket. Kérem, legye-
nek szívesek segíteni a könyvtár munkáját azzal,
hogy az elfelejtett, elveszettnek hitt könyvek vissza-
kerüljenek a könyvtárba. Kérem, értesítsék erről
könyvtárlátogató rokonaikat, ismerőseiket is!

Szokásos programjaink többségében ebben az
évben is megrendezésre kerültek. A falugazdász foga-
dóóra és az angoltanfolyam heti rendszerességgel
működik a könyvtárban. A Foltvarró Klub sajnos
csak tavaszig tartotta foglalkozásait a könyvtár olva-
sótermében. Februárban farsangi játszóházat szervez-
tünk, áprilisban a Tatay Sándor Iskola 8. osztálya
látogatott el a könyvtárba. Több alkalommal volt
szemvizsgálat és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Veszprém Megyei Kamara elnökségének Ábrahám-
hegy-Badacsonytomaj települési agrárgazdasági
bizottsága alakuló ülése is itt zajlott. A Pipitér Óvoda
nagycsoportja több alkalommal látogatta meg a
könyvtárat ősszel.

Az év legnagyobb rendezvénye október 14-től volt
látható a könyvtárban. Az Országos Könyvtári Napok
keretében megrendezett „Badacsony régi fényképe-

ken” című kiállítást olvasóink, látogatóink ajándékoz-
ták a könyvtárnak. A kiállítást Faragó György fotóri-
porter nyitotta meg. Javaslatára két hétig a Tatay
Sándor iskolában is láthatóak voltak a képek, így
remélhetőleg sokkal nagyobb közönség ismerkedhe-
tett meg Badacsony történetével. Továbbra is várjuk
a régi fényképek, dokumentumok felajánlását,
melyekből állandó kiállítást alakítunk ki a könyvtár-
ban.

Az idei évben több, mint 450 könyv került a könyv-
tár állományába. Az NKA Könyvtámogatási program-
jával, a Márai program III. és IV. fordulójával és az
Érdekeltségnövelő Támogatással jelentős mennyisé-
gű új, érdekes könyv érkezett és lehetőség nyílt a régi,
elhasználódott könyvek cseréjére is. A pályázatok
által elnyert támogatás összesen 923.840.- Forint, ami
349 db könyv átadását jelentette. Olvasóink is több
alkalommal ajándékoztak könyveket.

Több alkalommal nem várt probléma nehezítette a
könyvtár működését. 2013. december végétől a janu-
ári nyitásig áramszünet miatt nem volt elérhető az
online katalógus. Gyakori áramszünet és internetki-
maradás okozott problémát ősszel a számítógépes
rendszer működtetésében.

Április végén a három napra tervezett kórházi keze-
lésem egy hónapig elhúzódott. Az okozott kellemet-
lenségekért elnézésüket kérjük. Szabadság vagy előre
nem tervezett zárva tartás idején kölcsönzésre több-
nyire nincs lehetőség, de a visszahozott könyveket a
Kulturális Intézménynél illetve a Polgármesteri Hiva-
talban átadhatják.

November 27 és december 4. között szerverkarban-
tartás miatt az online katalógus működése ismét
szünetelt. Az újratelepített operációs rendszer és a
folyamatosan frissített könyvtári rendszer megbízha-
tóan működik.

A könyvtár december 20-tól két héten át zárva lesz.
Első nyitvatartási nap 2015. január 6.

Az év végére, de legkésőbb a jövő év elejére elké-
szül a könyvtár állományát feltáró gépi katalógus.
Jövőre géppel segített leltározást tervezünk. Zárva
tartás előfordulhat, melyről előre tájékoztatjuk Olva-
sóinkat a Badacsony újságban. A jövő évi feladatok
között szerepel továbbá a Badacsony Újság repertó-
riumának folytatása és a helyi vonatkozású folyóirat-
cikkek gyűjtése, feldolgozása.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kíván         

Kovács László Krisztián könyvtáros
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Ebben az adventi időszakban, amikor karácsony-
ra készülünk, újra előtérbe kerül Keresztelő Szent
János alakja. Isten azért küldte őt, hogy előkészít-
se az eljövendő Messiás útját. Akik hozzá fordultak,
azoktól életük gyökeres megváltoztatását kérte:
„Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét!” És
aki azt kérdezte tőle: „Mit tegyünk tehát?” , annak
így válaszolt:„Akinek két ruhája van, az egyiket adja
oda annak, akinek egy sincs! S akinek van mit
ennie, ugyanígy tegyen!”

Miért adjak a másiknak a magaméból? A mási-
kat is Isten teremtette, úgy, mint engem. Testvérem
ő, lényem része. „Nem tudok kárt tenni benned
anélkül, hogy meg ne sebezném saját magamat is”
– mondta Gandhi. Ajándéknak lettünk teremtve
egymás számára, Isten képmására, aki Szeretet. A
szeretet isteni törvénye be van írva génjeinkbe.
Jézus, amikor közénk jött, világosan kinyilatkoztat-
ta ezt nekünk, amikor új parancsot adott: „Amint
én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is!”
Ez a „mennyország törvénye”, a Szentháromság
élete itt a földön, az evangélium szíve. Amint az
Atya, a Fiú és a Szentlélek teljes közösségben élnek
a mennyben, annyira, hogy teljesen egyek, ugyan-
úgy a földön mi is olyan mértékben vagyunk önma-
gunk, amennyire megéljük a szeretet kölcsönössé-
gét. Amint a Fiú ezt mondja az Atyának: „Mindaz,
ami az enyém, a tiéd, és ami a tiéd, az enyém” , úgy
közöttünk is akkor valósul meg teljes mértékben a
szeretet, ha nemcsak a lelki javakat osztjuk meg,
hanem az anyagiakat is.  Felebarátunk szükségle-
te mindenki szükségletévé kell, hogy váljon. Vala-
kinek nincs állása? Mintha nekem nem lenne. Vala-
kinek beteg az édesanyja? Úgy segítem őt, mintha
az enyém lenne beteg. Van, aki éhes? Mintha én len-

nék éhes, és úgy próbálom előteremteni az ételt,
mintha saját magamnak tenném. Ez a jeruzsálemi
első keresztények tapasztalata: „A hívők sokaságá-
nak egy volt a szíve-lelke. Egyikük sem mondott bir-
tokából semmit sem a saját tulajdonának, hanem
mindenük közös volt.” Olyan vagyonközösség volt
ez, amelyet bár nem volt kötelező, mégis nagyon
intenzíven gyakoroltak. Pál apostol megmagyaráz-
za: nem arról van szó, hogy egyeseket nehéz hely-
zetbe kellene hozni azért, hogy másokon segítsünk,
hanem arról, hogy megvalósuljon az „egyenlő mér-
ték szerint” elve. 

Cezáreai Szent Vazul ezt mondja: „Az éhezőket
illeti meg az a kenyér, amit félreteszel, a ládafiában
őrzött kabátod a mezítelennek jár, rejtve őrzött pén-
zed pedig a szükséget szenvedőké.” Szent Ágoston
szerint: „A gazdagok feleslege a szegényeket illeti.”
„A szegényeknek is segíteniük kell egymáson: egyi-
kük lábát kölcsönözheti a sántának, a másikuk
szemét a vaknak; ismét más meglátogathatja a bete-
geket.” Ma is élhetünk úgy, mint az első kereszté-
nyek. Az evangélium nem utópia. Ezt bizonyítják
például azok az új mozgalmak, amelyeket a Szent-
lélek hozott létre az egyházban, hogy az első keresz-
tények evangéliumi
radikalitását hívja újra
életre frissességével, és
hogy válaszoljon az óri-
ási igazságtalanságban
és szegénységben élő
mai társadalom nagy
kihívásaira. Az Úr azt
kéri tőlünk, hogy vál-
junk mi magunk sze-
génnyé, hogy így szol-

gálhassuk a szegényeket és mindenkit.
Lehet, hogy észre sem vesszük, milyen sok kin-

csünk van, amit a közösbe tehetünk. Finomítani kell
érzékenységünkön, és el kell sajátítanunk bizonyos
ismereteket ahhoz, hogy ténylegesen segíteni tud-
junk, hogy megtaláljuk a testvériség megélésének
módját. Adhatjuk szívünk szeretetét, kinyilváníthat-
juk baráti szándékunkat, átadhatjuk örömünket,
rendelkezésre bocsáthatjuk időnket, imáinkat; szó-
ban vagy írásban a közösbe tehetjük belső gazdag-
ságunkat. Vannak ezen kívül olyan tárgyaink is,
mint például táskák, tollak, könyvek, de lehet pénz,
lakás vagy jármű is, amiket rendelkezésre bocsátha-
tunk. Lehet, hogy sok mindent összegyűjtünk arra
gondolva, hogy egyszer majd szükségünk lesz rá,
miközben környezetünkben valakinek sürgősen
éppen arra volna szüksége. Ahogyan minden növény
csak annyi vizet szív fel a talajból, amennyire szük-
sége van, úgy mi is próbáljunk meg csak annyit bir-
tokolni, amennyi nélkülözhetetlen. Jobb, ha időnként
azt vesszük észre, hogy hiányzik valami; jobb kicsit
szegénynek lenni, mint kicsit gazdagnak.

„Ha mindannyian megelégednénk a szükségessel
– mondta Szent Vazul –, és fölöslegünket a nélkü-

lözőknek adnánk, nem lenne többé
sem gazdag, sem szegény.” 

Próbáljuk meg, kezdjünk el így
élni! Jézus biztosan nem fog megfe-
ledkezni arról, hogy elküldje nekünk
a százszorost; így további lehetősé-
günk lesz arra, hogy adjunk. Végül
pedig azt fogja mondani, hogy amit
bárkinek is adtunk, azt Neki adtuk.

C L
István atya

Katolikus üzenet: „Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs! 
S akinek van mit ennie, ugyanígy tegyen!” (Lk 3,11)

Kedves Olvasóink!
A Városi Könyvtár december 20-tól zárva lesz.

Első nyitvatartási nap január 6.
Január 6-tól 10-ig a könyvtár első 10 látogató-

ja eddigi hagyományaink szerint ajándékkönyvet
kap.

Január első hetében késedelmi díj nélkül, ingyen
visszaadhatják lejárt kölcsönzési idejű, akár több
éves tartozásaikat. Kérjük, éljenek a lehetőséggel!

Kovács László Krisztián 
könyvtáros

Könyvtár

Áldott karácsonyt és
békés, boldog új évet kívánok!            

István atya

December 24. (szerda) 24 óra: Karácsony vigíliája (éjféli szentmise)
December 25. (csütörtök) 10 óra: Jézus születésének ünnepe (szentmise)
December 26. (péntek) 10 óra: Szent István vértanú ünnepe (szentmise)

December 28. (vasárnap) 10 óra: Szent Család vasárnapja (szentmise, családok megáldása)
December 31. (szerda): 16 óra: Évvégi hálaadó szentmise

Január 1. (csütörtök) 10 óra: Szűz Mária, Isten anyja (szentmise), (Újév) A béke világnapja

Karácsonyi ünnepkör szentmiséi Badacsonytomajon

Évértékelő



Adventi teadélutánra vártuk az érdeklődőket az
Egry Művelődési Házba december 12-én és nagy
örömünkre sokan voltak kíváncsiak Földi István
esperes, plébános Betlehemről tartott előadásá-
ra.

A vendégeket Nagy László megbízott igazgató
köszöntötte, kifejezve örömét, hogy az atya elfogad-
ta megkeresését és immár harmadszor tart elő-
adást.

Betlehem, Efrata: Jézus Krisztus, Isten Fiának, az
emberiség Megváltójának földi születési helye –
mondta Földi István atya. Mikeás próféta jövendö-
lése szerint: te, Betlehem-Efrata, bár a legkisebb
vagy Júdea nemzetségei között, mégis belőled szü-

letik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Itt
született Dávid, s miután Sault az Úr elvetette,
Sámuel az Úr parancsára Betlehembe ment, áldo-
zatot mutatott be és Jessze legkisebb fiát, Dávidot
kente föl királlyá. Így lett Betlehem Dávid városa.
Amikor eljött az idők teljessége József fölment Gali-
lea Názáret nevű városából Júdeába, Betlehembe,
mert Dávid házából és nemzetségéből származott,
hogy beteljesedjék: a Megváltó Betlehemben fog szü-
letni. Amikor József hazaérkezett, jegyesével házuk-
ban nem leltek nyugalmat, ezért csöndesen vissza-
húzódtak a ház barlangistállójába, ahol az újszülöt-
tet Mária a jászolba fektette. A hagyomány szerint
Betlehemtől Keletre őrködtek nyájuk felett a pász-
torok, akik elsőként hallották az örömhírt: „Ma meg-
született a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid váro-
sában!

Földi István tartalmas előadásában kiemelte, hogy
karácsonykor Jézus Krisztus születésére emléke-
zünk. Befejezésül pedig a betlehemi helyszínekről
vetített képeket, az est pedig baráti beszélgetéssel
zárult. Deákné
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Fotó: Deák

Nyári égbolt, néma éjjel
vak sötétség tiszta fénnyel
felhők füstjét égre ejtik
csillagok könnyeit rejtik
házak mögé árnyék térdel
csend harcol a kósza széllel
feküdni a titok alatt
dér áztatta földön hanyatt
üres szemmel messze nézni
sötétségbe fényt igézni
néma éjjel, nyári égbolt
jövőnk messze, múlt már rég volt
nyisd föl szemed, emeld karod
talpraállsz ha úgy akarod
Nyári éjjel, néma égbolt
fejre fordult, vak horizont
világunkra rátalálni
láthatatlan szárnyon szállni
átlépni a lényegtelent
megtenni a lehetetlent
megérteni mit is jelent
álmodni egy új végtelent

Marosvölgyi Anna
Nyári égbolt

Tisztelt Olvasó!
Kihirdetésre került 2014. november 26-án a 161.

számú Magyar Közlönyben az adótörvények 2015. évi
változásai. Ennek kapcsán módosultak az otthoni
pálinkafőzés szabályai, amelyről az alábbi tájékozta-
tást ajánlom figyelmükbe. (hatályos 2015. 01. 01-től)

Alapfogalmak: magánfőzés: a párlatnak a
magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén hasz-
nálható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előál-
lítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a
magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50
liter mennyiségig; magánfőző: az a 18. életévét betöl-
tött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdo-
nú gyümölcs-csel, gyümölcsből származó alap-
anyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulaj-
donú desztillálóberendezéssel rendelkezik.”

Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000
forint, amelyet a magánfőző fizet meg. Az adó mér-
téke az alkoholtermék 100 térfogatszázalékos etil-
alkoholtartalommal (a továbbiakban: tiszta szesz)
hektoliterben meghatározott, 20 °C-on mért mennyi-
sége esetében 333 385 forint.

A szeszfőzdében bérfőzés keretében, a bérfőzető
alapanyagából előállított párlat (a továbbiakban:
bérfőzött párlat) adója a fenti adóalapra számítva egy
bérfőzető részére évente

a) legfeljebb 50 liter mennyiségig 167 000 forint,

b) az 50 litert meghaladó mennyiségre 333 385
forint.

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulaj-
donszerzést az azt követő 15 napon belül köteles
bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz!

A magánfőző az előállított magánfőzött párlat
utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a
tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a
lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 

Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése
esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles
haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a
vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a
többletmennyiség megsemmisítéséről.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, csa-
ládtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, felté-
ve, hogy értékesítésre nem kerül sor.

Figyelem, a magánfőzött párlat kizárólag alkohol-
termék-adóraktár részére értékesíthető!

A magánfőzőnek nem kell adóraktári engedéllyel
rendelkeznie, ha csak saját célra főzet, vagy főz pálin-
kát. A bejelentést 2015. január 15-ig kell megtenni,
ha 2015. 01. 01-jét megelőzően történt a magánfő-
zésre szolgáló desztillálóberendezés beszerzése.

Mészáros Róbert 
jövedéki-szaktanácsadó

Módosulnak a pálinkafőzés szabályai

A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) janu-
ár 9-én 18 órakor tartja soros, rendes elnökségi
ülését Badacsonytomajon az Egry József Műve-
lődési Házban, melyre tisztelettel hívunk miden
érdeklődőt. Mórocz István elnök

PEB elnökségi ülés

Találjuk ki együtt a Balatoni Hallevest!
Mint arról többen értesülhettek, a pár napja
adásba került balatoni Gasztroangyalban Borbás
Marcsival országosan is meghirdettük a Balato-
ni Kör felhívását, hogy találjuk ki együtt a Bala-
toni Hallevest! – lehetőleg paprika nélkül és
fehérboros alaplével.

A Balatoni Kör szerint legjobb tíz beküldött recep-
tet díjazni fogjuk és meghívjuk a nyerteseket, hogy
elkészítve is bemutathassák ötleteiket. Szeretnénk
elérni, hogy a közös cél érdekében a Balaton névadó-
ja lehessen egy jellegzetes halételnek. Különösen fon-
tos lenne számunkra, hogy még többet foglalkozza-
nak hagyományaik újra felfedezésével. Az esetleges
félreértéseket már előre tisztázhatjuk a fehérboros
alaplé kapcsán, mert kevéssé ismert tény, hogy a pap-

rikát a török hódoltság óta használja a magyar kony-
ha, tehát egészen biztos, hogy a fehér alaplé közelebb
áll ősi és helyi hagyományainkhoz, mint a paprikás
halászlé (különösen annak országosan elterjedt
dunai-tiszai változatai). A jövendőbeli fehér Balatoni
Halleves nem csupán legősibb hagyományainkhoz
vezet vissza minket, de jobban illeszkedik a mai világt-
rendekbe is. Szívesen ajánljuk a kiváló balatoni borok
használatát a halleves elkészítésében.

A recepteket január végéig várjuk a Balatoni Kör
elérhetőségein www.facebook.com/balatonikor ema-
ilcímünk: balatonikor@gmail.com.

(A Badacsony újság szerkesztősége a legjobban
szereplő helyi recepttulajdonosoknak különdíjat ajánl
fel – a szerk.) Kardos Gábor, Balatoni Kör, elnök

Csodálatos Betlehem

Idén is megrendeztük a Tatay Sándor Általános
Iskolában, a hagyományosnak számító Mikulás-
kupa elnevezésű focitornát december 7-én.

Reggel 9 órakor 5 csapat részvételével indult útjá-
ra a labda. Mindenki a győzelem reményében érke-
zett, így a nézők jó iramú és harcos mérkőzéseket
láthattak, látványos megoldásokkal és szép gólok-
kal. A torna végén megérdemelt győzelmet aratott a
Tombor csapat, amely mind a négy mérkőzését meg-
nyerte. A csapat tagjai: Hanák Balázs, Márkus
Ferenc, Tombor Péter, Tóth Tamás.

Helyezések: 1. Tombor, 2. Zsákos Bilbao, 3. Nye-
rőmű, 4. Feláldozhatók, 5. Könyörtelenek, a torna
gólkirálya 11 góllal Tombor Péter lett. Köszönjük a
támogatást és a részvételt a játékosoknak, szurko-
lóknak, szervezőknek egyaránt. Reméljük, hogy min-
denki jól érezte magát.    Tombor Péter résztvevő

Fotó: Deák

Kispályás focikupaAdventi koncertsorozat
A Szombathelyi Erkel Kamarakórus december 6-
án nyitotta meg a Szent Imre Római Katolikus
Templomban rendezett adventi koncertsorozatot.

Hagyományos előadásukat komoly érdeklődés
kísérte, ráadásként előadott hangszeres műsorszá-
mukkal pedig meglepték a hálás közönséget. Mali
Katalin orgonaművész december 13-án megtartott
koncertje a zenebarátokat és „várakozókat” egyaránt
nagy élménnyel gazdagította. A művésznő nemcsak
a hagyományos dallamokat, hanem a kortárs szer-
zők műveit is nagy sikerrel szólaltatta meg a temp-
lom idén felavatott elektromos orgonáján.         Ky

Fotó: Kalmár
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Január 16-án 17.30-kor „Földig le székely”
címmel tart Lázár Péter irodalmi estet Nyírő
József és Tamási Áron műveiből. Telepedjünk
együtt Isten bárányának aranygyapjára. A Szent
Imre Közösségi Házban tartandó előadásra min-
den érdeklődőt szeretettel vár a Kolping Család
Egyesület és a Nők a Balatonért Egyesület helyi
csoportja!

Február 12-én 15.00 órakor csütörtökön a
Szent Imre Közösségi Házban Takács Ferenc
kertészmérnök tart előadást a gyógynövények-
ről, gyógyteákról.

Balatoni Téli Esték

Áldott, békés ünnepeket, és ered-
ményekben gazdag, sikeres újévet
kívánok minden együttműködő
partnerünknek! 

Farkas Éva 
NABE csoportvezető

Kellemes ünnepeket!

Szeretettel várunk Mindenkit december 27-
én 17 órára a Varga Pincészet Kft. Szürkeba-
rát fogadójába az örsi Óévbúcsúztató Ünnep-
ségre.

Süteményt, bort lehetőség szerint mindenki
hozzon magával! A fenséges vacsorát a Takács
család készíti.  Egyesületünk adományokból biz-
tosítja a zenészt. A jókedv csak rajtunk múlik.
Külön értesítést nem küldünk, de mindenkit
szeretettel várunk!                BÖÉE vezetősége

Meghívó

Az óvoda dolgozói, a gyermekek és a magam
nevében tisztelettel mondok köszönetet mind-
azoknak, akik az év folyamán óvodánknak támo-
gatást nyújtottak, intézményünket bármi módon
segítették.

Kérem, engedjék meg hogy Emőd Tamás:
Karácsonyi ének című versével kívánjak áldott,
békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket.

Szánd meg Uram Isten / A sírót, a kérőt.
Adj egy karácsonyfát, / Egy egekig érőt.
Minden tűlevelét / Rakd meg ezer jóval: 
Mazsolával, fánkkal, / Mannával, dióval.
Minden ágabogát / Tetejesen rakd meg,
A kalácsot, kolbászt, / Sonkát se tagadd meg.
Aggass valamit rá / Kicsinek és nagynak:
Subát a szegénynek, / Szívet a gazdagnak.
Gyűjtsd alá a Népek / Apraját és nagyját,
Aztán Uram Isten / Rázd meg azt a nagy fát…”

Nagy Lászlóné óvodavezető

Köszönetnyilvánítás

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Elnöksé-
ge és Munkaszervezete ezúton kíván minden ked-
ves Tagjának, badacsonytomaji Lakosnak és Ven-
dégnek áldott, békés, szeretetteljes Karácsonyt és
boldog Új Évet! Az újesztendőre pedig sok vendéget
és sikeres turisztikai szezont kívánunk minden ked-
ves tagunknak és partnerünknek!

Szeretettel: Békássy János; Part Imre; 
Nagy Miklós; Borbélyné Galambos Gabriella; 

Illés Zoltán; Nagy Géza; Istvándi Gergely;
Wellerné Tündi; Szántai Attiláné; 

Tasner Mónika; Rédl Mária; Vizkelety Dóra 

A Tourinform iroda 2014. december 15-től január 4-
ig zárva tart. Nyitás: január 5. hétfő.

Karácsonyi köszöntő

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete tisztelettel meghívja Önt az
Egry József Művelődési Házba december 21-
én vasárnap délután 14 órai kezdettel a hagyo-
mányos Idősek Karácsonya rendezvényre.

Ünnepi köszöntőt mond Krisztin N. László,
Badacsonytomaj város polgármestere.

Az ünnepi gálaműsorban közreműködnek:
Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji
Csoportjának énekkara, Pipitér Közös Fenntar-
tású Napközi Otthonos Óvoda óvodásai, Tatay
Sándor Általános Iskola tanulói, Ezüst Kükapu
Táncegyüttes.

A gálaműsort követően közös estebédre vár-
juk meglepetés műsorral!

Az Idősek karácsonya rendezvényre, december
21-én autóbuszt indítunk!

13.05 Badacsonyörs, Kemping
13.10 Badacsonyörs, Posta
13.15 Badacsonyörs, Csigáskúti út
13.20 Badacsonytomaj, József A. u.
13.25 Badacsonytomaj, Tűzoltószertár
13.30 Badacsonytomaj, Központ
13.35 Badacsony, Gróf domb
13.40 Badacsony, Palackozó
13.45 Badacsony, Hableány Étterem

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és
Kulturális Intézménye nevében Áldott, Békés
Karácsonyt és eredményekben gazdag Bol-
dog Új Évet kívánunk!

Rendező:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Kulturális Intézménye
Telefon: 06-87-571-115; 06-30-693-4420; 

e-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu
www.badacsonyiprogramok.hu

Idősek karácsonya

Badacsonytomaji 
rendezvények, események

Tisztelettel várjuk városunk lakosságát ünnep-
ségeinkre, megemlékezéseinkre:

december 19. 18 óra
Betlehemes játék a Szent Imre 
Római Katolikus Templomban

december 20. 
16 óra A 4. adventi gyertya 
meggyújtása a körforgalomnál

A vendégeket köszönti Farkas Éva NABE csoport-
vezető. Ünnepi gondolatait megosztja a résztvevők-
kel Krisztin N. László polgármester. Adventi fohászt
mond Földi István esperes, plébános.

16.15 óra Jótékonysági adventi vásár 
a Fő téren, valamint játszóház 
a Szent Imre Közösségi Házban

A Jótékonysági vásáron résztvevők: Kolping Család
Egyesület, NABE, BÖÉE, Badacsonytomaji Nyugdí-
jasok Egyesülete, Boldog Gizella Kör, Badacsonyi
Céh Turisztikai Egyesület, Foltvarró Klub, Tatay
Sándor Általános Iskola, és Szülői Munkaközössé-
ge, Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda, és Szülői Munkaközössége
december 21. 14 óra 

Idősek karácsonya az Egry József 
Művelődési Házban

december 27. 
DISCO az Egry József 
Művelődési Házban

Áldott, békés karácsonyt és eredményekben
gazdag új évet kíván a város minden lakójá-
nak Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kul-
turális Intézménye!

Badacsonytomaj-Csángó

06-70/3387-377

KARÁCSONYFA
Kiválasztják, s rögvest vágjuk,

így lesz idén szép a fájuk!

December 15-23. 10-16 óráig

Fotó: Deák

Köszönet
Ezúton is tisztelettel köszönjük mindazoknak,

akik bármely módon hozzájárultak a közös
adventi koszorú elkészítéséhez: Farkas Attila,
Farkas Zoltán, Folly Réka, Meilinger István, Nagy
Józsefné, Nagy Lajos, Sall Csaba, Senek József,
Szabó Péter, Szombathelyi Ferenc, Takács Tibor,
Tóth Tibor, Tűzoltóság, Városüzemeltető, Vercz
Attila. A NaBE helyi Csoportja

Január 9-én 13.00 órától újévköszöntő szi-
vacskézilabda-torna kerül megrendezésre a
Tatay Sándor Általános Iskolában.

Körforgalom és advent
Elkészült a körforgalom új díszítése. Utalva a
település borvidéki jellegére a körforgalomban
szőlőlugas telepítésére került sor. 

A lugashoz a pergola építését Forintos Ervin végez-
te. A kihelyezett szőlőprést és hordókat Nagy József-
né Badacsonytomaj József A. u. 45. szám alatti
lakos ajánlotta fel. Ezen kívül több felajánlás is
érkezett fahordókra: Fülöp Alexandra és Raposa
András Gergely, valamint Talabér-Nagy Szilvia részé-
ről. A megmaradt hordók tavasszal a település más
részein kerülnek kihelyezésre és beültetésre. A kiül-
tetett szőlőoltványokat az Első Magyar Borház Sze-
remley Birtok Kft. ajánlotta fel. A felajánlásokat
ezúton is nagyon köszönjük! A prés és a hordók fel-
újítását, illetve kihelyezését, a szőlőoltványok ülte-
tését és a virágosítást a VN Kft. dolgozói végezték.
A kiültetett szőlőoltványok hat tő fehér (2 Fanny, 2
Pölöskei muskotály, 2 Teréz) és 6 hat tő kék szőlő
(2 Néró, 2 Moldova, 2 Lidi). Néhány év múlva a
szőlő befutja a pergolát és leszüretelhetjük az első
fürtöt. Szeretnénk, ha a Szüreti felvonulásra az itt
szedett szőlőből készíthetnénk a szőlőharangot.
Köszönjük Szabó-Fekete Mónikának az ötletet és a
szervezőmunkát!

November 28-án a NABE Badacsonytomaji cso-
portja elkészítette a körforgalomban hagyományos
Adventi koszorúját. Szeretnénk, ha ez a szép Adven-
ti koszorú mindenki számára az összetartozást, a
közös várakozást szimbolizálná. Szeretettel várjuk
a kedves Lakosságot december 20-án 16 órakor a
4. gyertya közös meggyújtására, majd a templom
előtti téren a hagyományos Adventi vásárra!
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