
Néhány napja fájdalommal a szívünkben, meg‐
törten kaptuk a lesújtó hírt, hogy életének 54.
évében örökre lehunyta szemét Lasztovicza
Jenő országgyűlési képviselőnk, a megyei köz‐
gyűlés korábbi elnöke, Badacsonytomaj telepü‐
lés patrónusa, sokunk Kedves Barátja. Most
könnyes szemmel az Őt tisztelő badacsonyto‐
maji emberek szeretetének, tiszteletének
virágait szeretném néhány szóba kötve átnyúj‐
tani, az életében nem elégszer mondott köszö‐
netünket újra kifejezni! Mert ilyenek vagyunk
mi emberek! Csak egy ember földi életének
végén, a ravatalnál jut eszünkbe, mennyi min‐
dent nem mondtunk még el neki! Természe‐
tesnek vesszük, hogy él, hogy segít, hogy sze‐
ret, hogy támogat és a rohanó élet útvesztői‐
ben nem mondjuk elégszer: köszönöm!

Az Idősek Karácsonyi ünnepségén megjelente‐
ket az Önkormányzat és a Kulturális Intézmény
nevében Kiss Ildikó köszöntötte december 21‐
én, a művelődési ház színháztermében, ahol a
hagyományos műsorral fiatal és idős egyaránt
kedveskedett nekik, tette jelképes ajándékát a
közösség fája alá.

A program az iskola 8. és 7. osztályos tanuló-
inak palotásával kezdődött - amelyet Szabó
Csaba és Rákos Eszter tanított be a fiataloknak
-, majd az önkormányzat nevében Krisztin N.
László polgármester köszöntötte mindazokat,
akik meghívásukat elfogadták.

Korábbi karácsonyi beszédeimben megpróbál-
tam érzékeltetni annak a csillagnak az útját –
mondta a polgármester -, amely évről-évre egyé-
ni sorsunkban is és közösségként is a remény-
telenségből a betlehemi jászol fényéhez vezet ben-
nünket. A fényhez, amely minden megnyilvánu-
lásában életünk meghatározó jelensége. Az ember
fizikai és lelki lehetőségeit a Nap fénye alakítja,
ezért aztán érzékenyen reagálunk a fény válto-
zásaira, mert életünk minősége tulajdonképpen
a fény és a sötétség harcának, játékának követ-
kezménye.

A kereszténység Adventi időszaka az előbb emlí-
tett reményvesztett, magába forduló embernek a
türelmetlen várakozása a fényre: a természeti
fényre, s az isteni fényre is! Amikor négy héten
keresztül az adventi koszorún sorban meggyújt-
juk a béke, a hit, a szeretet, s végül a remény
gyertyáját, lelkünkben újraéled, és fokozódó erős-
séggel nyilvánul meg a vágy és a remény, hogy
újra lesz elég fény, lesz jövő a természetben és a
szívünkben egyaránt! Karácsonykor Isten testet
öltött fiának, Jézus Krisztusnak a születésnap-
ját ünnepeljük, aki Megváltóként érkezett és fel-
támadást ígért az emberiségnek! Amikor kará-
csonyfát állítunk, karácsonyi dalokat énekelünk,
vagy imádkozunk, akkor boldogan erre az ígéret-
re gondolunk, amikor pedig ajándékokat adunk
egymásnak, akkor a jézusi szeretetre és odaadás-
ra emlékeztetjük magunkat és egymást! A fény,
a remény, a megújuló természet és a jövőbe vetett
hit szimbóluma. A Karácsony előtti időszak ele-
settsége, rossz hangulata sajnos az évek előre-
haladtával gyakran áttevődnek a hétköznapjaink-
ra is. Hajlamosak vagyunk, leszünk a dolgokban
a bajt, a szomorúságot, a nehézséget keresni,

bevonzzuk életünkbe a sötétséget, s nehezebben
vesszük észre a bennünket körülvevő jó és szép
dolgokat… a fényt!

Magunk is sokat tehetünk azért, hogy a min-
dennapjainkban is ragyoghasson Karácsony
fénye. Fogadjuk el a világban azokat, amiket nem
tudunk megváltoztatni, de igyekezzünk pozití-
van fordulni a világ és a bennünket körülvevő
emberek felé! Nézzük meg néha fordítva is a dol-
gokat, ne csak úgy, ahogy elénk tárul. Engedjük
be a szívünkbe a fényt, nézzük a világ szebbik
oldalát, találjuk meg az örömet a hétköznapja-
ink minden pillanatában, s akkor nap, mint nap
a miénk lehet „Karácsony összes csillaga”! 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a Képviselő-
testület nevében mindenkinek Áldott, Békés,
Karácsonyi Ünnepeket és jó egészségben eltöltött,
sikerekben gazdag, boldog Újesztendőt!

Az óvodában nagy hangsúlyt fektetnek a helyi
népszokások megismertetésére, a nagycsoporto-
sok ezúttal a Lucázás hagyományait elevenítet-
ték fel Farkas Éva és Vastag Lászlóné segítségé-
vel. Az általános iskola tanulói közül először a leg-
kisebbek mutatták be Hópihe-táncukat, amelyet
Kovácsné Zsebeházi Valéria és Molnárné Zsidó
Rita tanított nekik. Az alsós fiúk regölős műso-
rukat Szabó Csabától tanulták, aki részt vett az
előadásban is. Az iskola énekkara szívmelenge-
tő karácsonyi dallamokat adott elő Krisztin N.
Lászlóné vezetésével. A szólókat Fekete Julcsi,
Nagy Ágnes, Antal Vivien, Rákos Róza énekelte.

A Nagy László vezette Ezüst Kükapu táncegyüt-
tes Hegyközi-táncok című számát először láthat-
tuk színpadon, amelynek koreográfiáját Éder
Róbert készítette.

A településen élők közül több mint 700-an már
betöltötték 60. évüket, a legidősebbeket közülük
Krisztin N. László polgármester és a Képviselő-tes-
tület tagjai köszöntötték. Zabó Józsefné, Németh
József, Szedlák Ferenc, majd az 1950-ben egybe-
kelt Pintér János és Kocsis Katalin házaspár
(képünkön) vehette át a helyszínen a tisztelet és
megbecsülés ajándékkosarát, virágcsokrát.

A szinte telt ház előtt zajló ünnepi műsort kará-
csonyi dalokkal zárta a NABE helyi csoportjának
kórusa, de az utolsóként elhangzó Szent Ünnep
című Nox-dalt a Tatays diákokkal együtt adták
elő, Krisztin N. Lászlóné vezénylésével. A megje-
lent időseket egy szerény vacsorával is megven-
dégelték, majd Márió harmonikajátéka zárta a
programot. Ky
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A 18. Idősek karácsonya

A szeretet, amit szívből kaptál

A negyedik adventi gyertyát ünnepélyes kere‐
tek között gyújtották meg december 20‐án, fel‐
avatva egyúttal a körforgalom új díszítését és
átadva a közönségnek az új burkolatot kapott
főutcai járdaszakaszt.

Legyen ez a koszorú az összetartozás jelképe –
mondta Farkas Éva, a NABE helyi csoportjának
elnöke – annál is inkább, mert mindhárom tele-
pülésrészről érkeztek felajánlások az elkészítésé-
hez, amelyet itt is szeretnék megköszönni mind-
annyiuknak.

Folytatás az 5. oldalon.

Közös gyertyagyújtás

Fotó: Deák

Fotó: Deák

x

In memoriam 
Lasztovicza Jenő…

Folytatás az 3. oldalon.

Fotó: Deák



K Ö Z É R D E K Ű
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati 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 hónap második hétfő: 14.00-15.00-ig,
Wolf Viktória jegyző
minden hónap első szerda: 13.00-16.00-ig.
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 
Ábrahámhegyi Kirendeltsége: 
minden hónap első szerdája 9-11 óráig.
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: 
8-14-ig, 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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Változások az adózás területén

Védőnő

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” tör‐
vény alapján pályázatot hirdet Badacsonyto‐
maj Város Önkormányzata védőnő munkakör
betöltésére.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának
határideje: február 28. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Wolf Viktória jegy-
ző nyújt, a 06 87 571 270-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: március
10. A teljes pályázati kiírás közzétételének helye:
www.badacsonytomaj.hu.

Aljegyző

Badacsonytomaj Város Polgármestere a „Köz‐
szolgálati tisztviselőkről szóló” törvény alapján
pályázatot hirdet aljegyző munkakör betöltésé‐
re határozatlan idejű közszolgálati jogviszony‐
ban, teljes munkaidőben.

A munkakör legkorábban 2015. július 16. nap-
jától tölthető be, a pályázat benyújtásának határ-
ideje július 10, elbírálásának határideje: július
15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Krisztin N. László polgármester nyújt,
a 06/87 571 270-es telefonszámon. A teljes
pályázati kiírás közzétételének helye www.bada-
csonytomaj.hu.

Óvodavezető

Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Sal‐
föld községek Napközi otthonos óvodai ellátá‐
sát biztosító Intézményi Társulás Társulási Taná‐
csa a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” tör‐
vény alapján pályázatot hirdet a Pipitér Közös
Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Óvodave‐
zető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
(határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
keretében, teljes munkaidőben).

A vezetői megbízás öt évre, 2020. 06. 19-ig
szól. A munkakör legkorábban június 20. nap-
jától tölthető be, a pályázat benyújtásának határ-
ideje április 10, elbírálásának határideje május
31. A teljes pályázati kiírás közzétételének helye
www.badacsonytomaj.hu.

Pályázatok
Felhívás csúszásmentesítés
elvégzésére

Felhívom a kedves Olvasók figyelmét a tél köze-
ledtével a környezetvédelemről és a környezetvé-
delmi alapról szóló 30/2004. (IX. 30.) önkor-
mányzati rendelet 4.§ (1) bekezdésének a.) pont-
jára, mely szerint az ingatlan tulajdonosa köte-
les gondoskodni az ingatlan előtti járda hóelta-
karításáról és a síkosságmentesítésről. Az üzle-
tek és egyéb elárusító helyek, vendéglátóegysé-
gek, intézményeik és szolgáltató egységek előtti
járdaszakaszt a tulajdonos köteles tisztán tarta-
ni. A járda hóeltakarítását és síkosságmentesí-
tését naponta legkésőbb reggel 7.00 óráig el kell
végezni. Fentiekre való tekintettel kérjük a lako-
sokat, üzlettulajdonosokat, hogy az önkormány-
zati rendeletben foglaltaknak szíveskedjenek ele-
get tenni! Aki a kötelezettségeket és tilalmakat
megszegi - amennyiben súlyosabbnak minősülő
cselekmény 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 bírsággal sújtható. A büntetés
kiszabása mellett érdemes azt is végiggondolni,
hogy a hóeltakarítás, síkosságmentesítés elha-
nyagolásával esetlegesen másnak okozott kárt is
köteles az ingatlan tulajdonosa megtéríteni. Ez
egy esetleges baleset bekövetkezése során a kere-
sőképtelenség idejére kieső jövedelem, illetve az
egészségügyi ellátás költségei jelentős összeget
tehetnek ki.

Kérem, hogy a téli közlekedés során vigyázza-
nak maguk és mások testi épségére!

Wolf Viktória jegyző

Fontos információk 

Badacsonytomaj Város területén az Önkor‐
mányzat tulajdonában lévő utak, járdák és köz‐
területek hóeltakarítását és síkosságmentesíté‐
sét a Badacsonytomaj VN KFT. végzi.

A 11/1998. (IV. 9.) Képviselő-testületi rende-
let alapján, az ingatlanokon belüli és az ingatla-
nok előtti járdákon a hóeltakarítás az ingatlan-
tulajdonosok feladata. 

Síkosságmentesítés: buszmegállók, közintéz-
mények előtti terület, temetői utak, útkeresztező-
dések.

Amennyiben észrevétel merül fel, azt a követ-
kező 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) takarításá-
val segítsék a munkánkat.

A hóeltakarításban résztvevő utak listáját de-
cemberi számunkban találják. 

Badacsonytomaj VN KFT.

Hóeltakarítás

Badacsonytomaj Város önkormányzatának
képviselő-testülete a 2014. november 26. napján
megtartott ülésén a helyi adókról szóló rendele-
tét felülvizsgálta. 

Bővebb információk: www.badacsonytomaj.hu.
Wolf Viktória jegyző



„Helyi közösségi akadémiák hálózata – közös‐
ségi bázisú stratégiaalkotás” műhelymunka
Badacsonytomaj, 2014.11.17./2014.12.04./
2015.01.26.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az ÁROP-
2.2.22-2013-2013-0001 azonosító számú „Kép-
zés a konvergencia régiókban lévő önkormány-
zatoknak” című kiemelt projekt keretében a Helyi
Közösségi Akadémiák hálózata – Közösségi bázi-
sú stratégiaalkotás” műhelymunka eredménye-
inek bemutatására tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény helye: Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatal Rózsakő terem (8258
Badacsonytomaj, Fő utca 14.)

Ideje: 2015. január 26. 13-15 óra.
Program: A település közösségi bázisú straté-

giai dokumentumának bemutatása a település
érdeklődő lakossága és a környező önkormány-
zatok vezetői számára.

Tisztelettel: Krisztin N. László
polgármester

32015. januárwww.badacsonytomaj.hu

A Képviselő‐testület 2015. évi munkaterve szerin‐
ti soron következő ülését február 4. napján 8.00
órakor tartja a Badacsonytomaji Közös Önkor-
mányzati Hivatalban.

A tervezett napirendi pontok: 1. B.tomaj Város
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítása; 2. Badacsony-
tomaj város önkormányzata 2015. évi költségveté-
séről szóló rendelet előkészítése I. forduló; 3. Tájé-
koztató Badacsonytomaj város 2015. évben meg-
tartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról;
a rendezvények részletes költségvetéséről; rendez-
vényterv elfogadásáról; 4. Az önkormányzat turisz-

tikai, idegenforgalmi, településarculat kialakítási és
fenntartási feladataival kapcsolatos döntések. Tele-
pülésstratégia meghatározása 2015. évre. Tájékoz-
tató pályázati lehetőségekről, településfejlesztési
feladatokról; 5. Óvodai felvétel, iskolai beiratkozá-
sok időpontjainak meghatározása; 6. VN Kft. 2015.
évi Karbantartási Ütemterve; 7. VN Kft. 2015. évi
Üzleti terve; 8. Menü Kft. 2015. évi üzleti terve; 9.
Pályázatokról tájékoztató; 10. Beszámoló a polgár-
mester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről;
11. Tájékoztató a két ülés között történt fontos
eseményekről; 12. Beszámoló a lejárt határidejű
önkormányzati döntések (határozatok, rendeletek)
végrehajtásáról. Wolf Viktória jegyző

Képviselő-testületi ülés

Az alábbi helyszíneken és időpontokban utcafó‐
rumok megtartására került sor, melyre várjuk
azon lakosok megjelenését, akik szeretnék prob‐
lémáikat, javaslataikat megosztani a Képviselő‐
testület tagjaival:

1-es körzet: Helyszín: B.tomaj, időpont: feb-
ruár 6. 10-12 óráig, találkozó: a Sport utca és a
focipálya bejáratánál. A fórum a következő utcá-
kat érinti: Ady Endre u.; Béke u.; Bercsényi u.;
József Attila u.; Káptalantóti u.; Kisörsi u.; Kodály
Zoltán u.; Petőfi Sándor u.; Sport u.; Úttörő u.

2-es körzet: B.tomaj, április 3. 10-12 óráig,
találkozó: a Tájház udvaron. A fórum a követke-
ző utcákat érinti: Balaton u.; Erdős u.; Fő u.;
Iskola u.; Kert u.; Kiskör u.; Kisköz u.; Kőfejtő u.;
Magyar u.; Nagykör u.; Széchenyi u.; Szent Donát
u.; Vasút u.

3-as körzet: B.tomaj-Badacsony, június 10.
10-12 óráig, találkozó: a Művelődési Ház parko-
lójában. A fórum a következő utcákat érinti: Bada-
csonyi u.; Egry sétány; Füge köz; Georgina köz;
Harsona köz; Ibos u.; Kisfaludy u.; Kossuth L. u.;
Napsugár u.; Nyár u.; Ősz u.; Palackozó u.; Pano-
ráma u.; Park u.; Radnóti u.; Római u. a Hősök
kertjétől egészen a Kisfaludy utcáig terjedő sza-
kasz; Rózsa köz; Strand u.; Szidónia u.; Szőlőhe-
gyi u.; Tavasz u.

4-es körzet: Badacsony, május 8. 10-12 óráig,
találkozó: a NAIK Szőlészeti és Borászati Kuta-
tóintézete előtti téren. A fórum a következő utcá-
kat érinti: Badacsony u.; Bogyay L. u.; Csaba-
gyöngye u.; Hamvas B. u.; Helbeck u.; Herczeg
F. u.; Móricz Zs. u.; Muskotály u.; Pauler Á. u.;
Római u. a Kéknyelű borozótól Badacsonylábdi
határáig; Szürkebarát u.; Vincellér u.; Zalai köz.

5-ös körzet: Badacsonyörs, március 6. 10-12
óráig, találkozó: Badacsonyörs játszótér. A fórum
a következő utcákat érinti: Csigáskuti u.; Fácán
köz; Felsőbüki u.; Kiserdő u.; Kisörshegyi u.;
Major u.; Orgona u.; Öreghegyi u.; Szabó Ernő-
né u.; Vadrózsa u.

6-os körzet: Badacsonyörs, június 5. 10-12
óráig, találkozó: Badacsonyörs Kemping bejára-
ta. A fórum a következő utcákat érinti: Arboré-
tum u.; Csendes dűlő; Erdős köz; Füredi u.;
Hegyalja u.; Kápolnavölgyi u.; Kemping u.; Man-
dulás u.; Szőlő u.

Utcafórumok

Közösségi stratégiaalkotás

Lasztovicza Jenő földi élete alatt több életnyi
időt leélt. Rengeteget dolgozott, egyszer azt
mondta nekem: „Tudod, az életemet az autóban
töltöm, korán megyek, későn jövök, néha, ami-
kor hazamegyek, már alszik mindenki, így csak
leülök és csendben imádkozom!” Hosszan lehet-
ne írni a funkcióiról, a munkájáról, ezt ezekben
a napokban megteszik helyettem sokan. Én az
emberre szeretnék emlékezni elsősorban. Az
emberre, aki bármennyire sietett mindig meg-
állt mindenkivel egy szóra, egy kézfogásra, aki
bármilyen magasra emelkedett, végig a földön
maradt, nem felejtette soha egy pillanatra sem,
honnan indult, s mindig oda is érkezett.

Rengeteg személyes és közösségi emlékem
van róla, hisz ami fejlesztés az elmúlt tizenkét
évben Badacsonytomajon történt, ahhoz mind
köze volt, mindegyikben segített, támogatott
bennünket. Szerette Badacsonytomajt. Egy-
szer a strandon egy pohár sör mellett szemét
a Balaton vizén pihentetve azt mondta: „lehet,
hogy nyugdíjas éveimre ide költözöm közétek”.
A segítés volt az élete, ebben nem ismert fáradt-
ságot és lehetetlent. Sok ember problémája
oldódott meg a közreműködésével, kollégiu-
mot, orvosi időpontot, segélyt, felsorolni is lehe-
tetlen mi mindent intézett… bárkinek, aki
hozzá fordult. Személyes emlékeim felsorolni se
tudnám. A közös, hosszú beszélgetések az iro-
dámban, a jó tanácsai, a kedvessége…, örök-
ké itt maradnak a szívemben. Egyszer Buda-
pestről hozott haza éjjel a kocsijával, hátradől-
tünk az ülésen, halk zene szólt. A családjáról
beszélt, imádta Őket, majd néhány perc néma
csend után így szólt: „tudod, azt hiszem fékez-
nem kellene, nem jut elég idő Rájuk, a bará-
taimra. Fáradt vagyok!” A nyáron meglátogat-
tam a lakásán. Rendíthetetlenül hitt a gyó-
gyulásában, de alig beszélt a betegségéről. A
közeli és távoli ismerősökről, Badacsonytomaj-
ról, a problémáinkról kérdezett, a választóke-
rület érdekelte, miként tudna segíteni. Az utol-
só emlékem pedig egy sms, amelyet a halála
előtti délután írt nekem. Az utóbbi hónapok-
ban már nem nagyon kommunikált. Kará-
csonyra, Újévre írt nekem, de egyébként a
betegség már annyira gyötörte, hogy képtelen
volt a kapcsolattartásra. Ennek ellenére szer-
dán dél körül írtam Neki egy smst egy pályá-
zattal kapcsolatban… a tanácsát kértem. Nem
vártam igazából választ, csak kínomban nem
tudtam kihez forduljak. Pár óra múlva mégis
írt. Azt írta adjuk be a pályázatot, ugyan „én
már sajnos nem tudok ebben segíteni”, de
megadta, kihez forduljak az ügyben. Másnap
reggel halott volt! Emberi nagyságára jellem-

ző, hogy a halálos ágyán, életének utolsó órái-
ban is segíteni akart… nekem, nekünk, bada-
csonytomajiaknak. Én, mi, ezt a csupaszív
embert őrizzük a szívünkben!

Sokan bántották, gyalázták, megalázták élete
során, mondván a politikában mindent szabad!
Sem az egyéni életünkben, sem a politikában
nem szabad mindent! Évezredekkel ezelőtt
kőbe vésettek életünk tilalmai, s akik valami
félreértelmezett szabadság jogán ártanak a
másiknak, hitem szerint nem kerülhetik el
büntetésüket. Hibázott? Biztosan, hisz hiba
nélkül élni lehetetlen! Tudta ezt Ő is… ezért is
imádkozott. „Jó” szokás szerint a ravatalánál
ott állnak majd azok is, akik életében a legtöbb
szöget verték a koporsójába, mert annyi érzés
sincs a szívükben, hogy inkább otthon marad-
janak, gyertyát gyújtsanak, és csendesen
önvizsgálatot tartsanak! Van még néhány nap
arra, ha valaki bántotta a lelke mélyén bocsá-
natot kérjen. Hiszem, hogy Ő már megbocsá-
tott, és a felhők közül lehajolva láthatatlan
kezével lágyan megsimogatott bennünket!

Kedves Jenő! Barátsággal, szeretettel és tisz-
telettel a szívünkben, a fájdalmunkat legyőz-
ni igyekezvén, - utoljára megsimogatva azt -,
most elengedjük a kezedet. Az „elengedni” szó
nem azt jelenti, hogy nem törődünk már vala-
kivel, hanem csak azt, hogy belátjuk… nem
tudunk többet tenni érte! Imáinkhoz a Veled
kapcsolatos szép emlékeinkből próbálunk
majd erőt meríteni! Lasztovicza Jenő földi élete
most lezárult, de szerettei, tisztelői őrzik őt
tovább. Őrizzük őt tovább lépéseinkben, dön-
téseinkben, emlékeinkben. Már egészen a
miénk, mert bennünk hallhatatlan. Fájdalom-
mal köszönnek el Tőle: barátai, egykori mun-
katársai, közeli és távoli ismerősei. Mindazok,
akik szerették és tisztelték őt. 

Kedves Jenő! Köszönünk Neked mindent,
amit értünk tettél…, köszönjük az életed! A Te
lélek-virágod nem úgy hervadt el, ahogy az ősi
törvények szerint az génjeinkbe kódolva van,
hanem idő előtt lehajolt érte és lágyan lesza-
kította azt a Jóisten! Mi most ezt a virágot a
Rólad szívünkben őrzött emlékkönyv utolsó
lapjára tesszük, s a fájdalmunk súlyával gyen-
géden lepréseljük azt. Lepréseljük, hogy a véges
földi életünkben, a lelkünkben emlékül meg-
maradhasson! Hiszünk és bízunk abban, hogy
a Jóisten pedig a leélt életed jutalmául Para-
dicsomban foglalt Neked helyet, hogy jóságod-
ban, tudásodban, nap mint nap közelről gyö-
nyörködhessen!

Nyugodj békében!
Krisztin N. László

In memoriam Lasztovicza Jenő…



Az adventi időszak előkészítéséhez kapcsolódó‐
an, alkotó délutánokat szerveztünk óvodás gyer‐
mekeink szülei részére. A közösen eltöltött dél‐
utánok jó hatással voltak az óvoda és a szülői
kapcsolattartásra, valamint a kellemes időtöltés
a lelki ráhangolódást is segítette.

November 19-én a délutáni időszakban, az
érdeklődő szülők mézeskalács díszítéssel ismer-
kedhettek meg Kissné Németh Valéria vezetésé-
vel, és ötletes ajándékkísérő kártyákat készíthet-
tek. Mindkét tevékenységnél a kreativitás szab-
hatott csak határokat. A jelenlévők ízletes kará-
csonyi kuglóf és illatos tea kóstolgatása közben
egy jó hangulatú délután részesei lehettek. A
már hagyományos adventi koszorú és karácso-
nyi ajtódísz készítésére november 26-án került
sor. Pál Gáborné virágkötő segítségével, a hely-
színen vásárolt és otthonról hozott alapanyagok-
ból készültek a csodaszép díszek.

Karácsonyváró játszóházat tartottunk az óvo-
dás gyermekek és szüleik részvételével december
11-én. A szépen feldíszített aulában az adventi
koszorú gyertyáinak meggyújtásával és közös
énekléssel kezdődött a délelőtt. Ezt követően,
arról hallgattak mesét a gyermekek, hogy mióta
díszíti csillag a karácsonyfák csúcsát. Márta óvó
néni és Vali néni karácsonyi dallamokkal kedves-
kedtek a kis hallgatóságnak.  A kézműves tevé-
kenységek minden kisgyermeket izgalommal töl-
töttek el. A szüleik, és az óvoda dolgozói segítsé-
gével lehetett csuhéból, fonalból angyalkát készí-
teni. Az újrahasznosításra adott lehetőséget az
összegyűjtött papírhengerből kialakított fenyőfa,
a karácsonyi szimbólumok kivágott formáinak
díszítése apró magvakkal, nagy ügyességet igé-
nyelt a „csöpp újjaktól”. Az alkotómunka után a
szülők karácsonyi süteményeiből vidáman fala-
toztak a gyermekek, és mindenki nagy megelé-
gedéssel szemlélte az elkészült munkákat.

Nagy Lászlóné óvodavezető
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Először is szeretnék magam és a Szülői Munka‐
közösség tagjai nevében Nagyon Boldog Új Évet
kívánni mindenkinek!

Az óvoda első félévének néhány eseményéről és
eredményéről szeretnék pár sort megosztani az
olvasókkal. Az első őszi hónapban vadgesztenyét
gyűjtöttünk egyik hétvégén, sok szülő és gyermek
segítségével. A gesztenyeszedés eredménye
20.100 Ft lett. Papírgyűjtés idén az óvodában a
Szülői Munkaközösség szervezésében nem volt,
de az iskolai papírgyűjtésen a Varga Kft. által
nyújtott papír támogatás összegét megkaptuk
(12.000 Ft). Itt megragadva az alkalmat köszön-
jük szépen a Varga Kft-nek a támogatást, a fel-
ajánlott papírt! Márton napi vásárunkon sok
finom házi süteményt, forró teát és forró puncsot
árultunk jótékonysági céllal, a vásár bevétele

82.400 Ft lett. December 15-én a Szülői Munka-
közösség karácsonyi ajándékként, egy meglepe-
tés műsort szervezett a gyerekeknek az óvodába,
ahol 7 különleges kisállat volt a vendég, valamint
gondozóik és a gyerekeknek ezekről az állatok-
ról tartottak bemutatót. A gyerekek örömmel
fogadták a műsort, a bátrabbak meg is simogat-
hatták a kisállatokat. A hagyományosnak számí-
tó Adventi vásáron részt vettünk idén is, a vásár
bevétele 37.635 Ft volt. 

Ezekből az összegekből a meglepetés műsort, a
télapó ajándékokat, és szaloncukrokat fizettük az
óvodásoknak, valamint a 20 éves jubileumi ünnep-
ségen süteményhez, valamint karácsony előtt
mézeskalácssütéshez nyújtottunk támogatást.

Ezúton szeretnék a Szülői Munkaközösség tag-
jainak nevében is mindenkinek köszönetet mon-
dani, aki bármelyik rendezvényen, eseményen
segített, felajánlást adott, részt vett!

Minden befolyt összegből az óvodát, a gyereke-
ket támogatjuk.

Szeretném még az óvodás gyermekek és szü-
leik nevében megköszönni a Nők a Balatonért
helyi egyesületének, hogy a Télapó szán decem-
ber 5-én sokadik alkalommal indult útjára, és
okozott boldog pillanatokat a településünk gyer-
mekeinek.

Köszönettel a Szülői Munkaközösség nevében:
Háriné Márkus Hajnalka elnök

Óvodai események az első félévben

Fotó: Kalmár

Fotó: Óvoda

A Szín‐Vonal Alapfokú Művészeti Iskola hagyo‐
mányaihoz híven minden évben lehetőséget ad
diákjainak rangos versenyeken, pályázatokon
való részvételre, melyekről többnyire nem
távoznak üres kézzel.

Így történt ez 2014. december 16-án, a székes-
fehérvári Vadmadárkórház „Madármentés-Lélek-
mentés” nemzetközi rajzpályázatának díjátadó
ünnepségén is, melynek fővédnöke Herczegh
Anita asszony, a köztársasági elnök felesége volt.
A pályázatra több kategóriában pályázhattak a
gyerekek, közel 2600 pályamű érkezett Magyar-
országról és a határon túlról.

Badacsonytomajról az ovis és kisiskolás korosz-
tály pályamunkáiból válogattuk ki a beküldendő
alkotásokat. A pályázat témája megragadta a gye-
rekek fantáziáját, hiszen nem idegen téma szá-

mukra a madarak védelme. A
felkészülés során több kisdiák
mesélt saját tapasztalatairól,
élményeiről sérült, vagy beteg
madarak gyógyításával kapcso-
latban.

A pályaművek beküldése után
hamarosan érkezett a hír, nagy
örömünkre Hidvégi Zoltán 7
éves badacsonytomaji tanulónk harmadik helye-
zett lett. A díjátadóra – mely a 18 éves Vadma-
dárkórház születésnapi ünnepsége is volt - édes-
anyja kísérte el Zolikát, aki az oklevél és az aján-
dékok átvétele mellett részt vett a születésnapi
fogadáson is, ahol színes programokkal és termé-
szetesen tortával ünnepelhettek a szerencsés
résztvevők. Molnár Annamária 

felkészítő tanár

Hidvégi Zoli sikere
Nemzetközi rajzpályázat 3. helyezettje a Szín-Vonal AMI kisdiákja

Karácsonyra készültünk

Meghitt hangulatban rendezték meg a karácso‐
nyi ünnepséget december 16‐án a Pipitér Óvodá‐
ban, a műsorban szereplő kicsik mellett az óvó‐
nők énekekkel kedveskedtek a hallgatóságnak.

A mai nap az ünneplésről szól – mondta köszön-
tőjében Nagy Lászlóné óvodavezető – a karácsony
a szeretet, a megbékélés, a meghittség ünnepe.

Remélem nagyon sok gyermeknek lesz része olyan
meglepetésben, amely benneteket ma reggel foga-
dott az óvodába lépve: a gyönyörűen feldíszített
fa, alatta az ajándékokkal. Nem minden gyermek
olyan szerencsés, hogy meghitt körülmények
között ünnepelheti a karácsonyt. Akikért imád-
kozunk, azoknak a vállára száll egy angyal, ha
bőséget nem is tud biztosítani, de reményt és
szeretetet visz az életükbe. Karácsonykor gondol-
junk ezekre az emberekre is és mondjunk egy
imát – mondta befejezésül Kati néni, s meggyúj-
totta az adventi koszorún a negyedik gyertyát. A
nagycsoportosok ezúttal a Lucázás hagyományát
elevenítették fel játékukkal, majd a kisebbek és
az óvó nénik előadása következett, végül pedig
örömmel vehették birtokba a fa alatt talált ren-
geteg ajándékot. (Köszönet Nagy Lajos képviselő-
nek a gyönyörű fenyőért, a Picikét a Kicsikért
Alapítványnak pedig a játékokért!). Ky

Szeretetteljes ünnepség

Fotó: Kalmár

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 rendszeresen cseréljük
térítés nélkül. Az adományokat a Badacsonyi Céh
Turisztikai Egyesület badacsonyi irodájában gyűjt-
jük. A zászló méltóságának megőrzése érdekében
tisztelettel kérünk mindenkit, amennyiben bármi-
lyen rendellenességet tapasztal (elszakadt, elko-
pott stb.), hívjanak a +36/309 016 194-es szá-
mon. Kalmár György

Mindíg lobogjon!



A betlehemezés a legismertebb és legelterjed‐
tebb karácsonyi népszokások közé tartozik, de
a Tóth Mariann által összeállított és megrende‐
zett előadásban Jézus születésének történetét
mutatta be a település apraja‐nagyja decem‐
ber 19‐én, a templomban.

Az idei játékot felvidéki, erdélyi, dunántúli
és alföldi gyűjtésekből válogatta a rendező. A
NABE badacsonytomaji csoportjának kórusa
tíz karácsonyi dallal járult hozzá a minél élve-
zetesebb előadáshoz. 

A karácsony éjszakáján felragyogó fény sze-
retetsugarát elhoztátok, mint egy ajándékot
közénk ezen az estén – mondta Földi István
esperes, plébános köszönetként az előadás
végén -, úgy érzem mindannyiunk szívében ezt
a szeretet-lángot meggyújtottátok. Legyen ben-
nünk ez a gyermeki várakozás továbbra is szen-
teste közeledtén, mert szükség van erre a gyer-
meki várakozásra, erre a tiszta szeretetre és
nemcsak karácsonykor, hanem életünk minden
napján. Tóth Mariann külön köszönetet mon-
dott a Kolping Család Egyesületnek, Földi Ist-
vánnak, Krisztin N. Lászlónénak, Nagy László-
nak, Molnárné Ritának, Mejlinger Anitának,
Vizkelety Ágnesnek és a szülőknek az előadás
érdekében végzett munkájukért. A díszletet
Baranyai Tímea tanárnő és a Szín-Vonal isko-
la diákjai készítették. Ky

Közös reménykedésre és ünneplésre bíztatnék
mindenkit – mondta Krisztin N. László polgármes-
ter – nemcsak azért, mert köszönet jár a telepü-
lésünkért tevékenykedőknek, hanem mert kará-
csony meghatározó ünnepünk. Ugyan még nem
abban a fényében látjuk a körforgalom díszíté-
sét, mint amilyen reményeink szerint lesz, de
kell néhány év, míg az elültetett szőlőtőkék meg-
nőnek. Köszönet mindazoknak, akik bármilyen
módon hozzájárultak a körforgalom megújulásá-
hoz – tette hozzá a polgármester – és köszönet a
NABE helyi csoportjának, akik évek óta elkészí-
tik advent-táján ezt a koszorút. Talán hagyo-
mánnyá válhat, hogy együtt gyújtjuk meg itt a
negyedik gyertyát. Amikor négy héten keresztül
az adventi koszorún sorban meggyújtjuk a béke,
a hit, a szeretet, s végül a remény gyertyáját lel-
künkben újraéled, és fokozódó erősséggel nyilvá-
nul meg a vágy és a remény, hogy újra lesz elég
fény, lesz jövő a természetben és a szívünkben
egyaránt! Abban reménykedünk, hogy az a fény,
amelyet a teremtő fia által a földre hozott, az az
emberi szívekben is világosságot gyújt és ez a vilá-
gosság elég lesz arra, hogy képesek legyünk meg-
becsülni, tisztelni, szeretni nemcsak a Jóistent,
hanem egymást is. Legyen ez az összefogás koszo-
rúja is - hiszen a mi településünk is átélt sötét
időszakokat az elmúlt időben -, s nagyon remé-
lem, hogy a most meggyújtott láng nemcsak a
remény lángja lesz, hanem az összefogás és a sze-
retet lángja is. Amely mentén nemcsak mi embe-
rek, hanem a településünk is előre tud haladni,
s a fény meg tudja világítani azt az utat, amelyen
haladva sikeres és eredményes Badacsonytomaj
polgárai lehetünk.

Nem lehet Jézus születésének örömét semmi
mással helyettesíteni – mondta Földi István espe-
res, plébános -, akkor, ott Betlehemben azon az
éjszakán egy hideg-rideg barlangistállóban meg-
születik a gyermek. Szegényen, kényszerszállá-

son, állatok etetőjében pihen az Isten Fia. Ma
összehasonlíthatatlanul komfortosabb világban
élünk, de az emberek sok esetben mégis boldog-
talanabbak, kiszolgáltatottabbak. A magukat bol-
dognak tartó emberek általában összetartó közös-
ségekben, családokban élnek, s nem feltétlenül
gazdagok. A hit az összetartó erő, a karácsony
hite, a boldogságunk forrása bennünk rejtőzik.

Földi István atya végül karácsonyi áldást mon-
dott nemcsak az új szimbólumra, hanem egész
közösségünkre, minden jó szándékú emberre,
majd meggyújtotta a negyedik gyertyát.

Az újonnan alakult Képviselő-testület első dön-
tései között szerepelt két olyan beruházás meg-
valósítása – mondta Laposa Bence képviselő, fej-
lesztésekért felelős tanácsnok -, ami reményeink
szerint nagyban javítja a helyben élő lakosok
közérzetét. Az egyik a Fő utcának a járdafelújí-
tása, a másik az Iskola útnak a felújítása. Mind-
két döntés teljes egyetértésre talált a testület-
ben, mindenki kiállt a gondolat mellett. Az út-
vagy járdaépítésnek és minden olyan beruhá-
zásnak, amely közvetlen környezetünket szolgál-
ja, üzenete van mind az itt élők, mind az idelá-
togatók számára. S egyúttal jelzi azt az együtt-
gondolkodást, - még ha nem is értünk mindig,

mindenben egyet – amellyel közösen megtalál-
junk azokat a célokat, melyek a település érde-
keit szolgálják.

A járdafelújítás minden szempontból egy közös
munka eredménye – a rövidebb szakaszt a VN
Kft, a hosszabbikat egy helyi vállalkozó készítet-
te -, mindvégig a szívén viselte az egész beruhá-
zás ügyét a teljes Képviselő-testület. Mindenki
igyekezett a legapróbb részletekre is odafigyelni,
köszönjük a kivitelezők áldozatos, pontos mun-
káját, s reméljük kevés bosszúságot okozott az
építkezés. Köszönöm Rakics Anna megbízott igaz-
gató fáradozását, most megtapasztaltuk a Város-
üzemeltetés tevékenységével kapcsolatos új elvá-
rásaink egyikének teljesülését. Reméljük, hogy
Bolla József vezetésével egy erős cég jön létre,
amely városunkat szebbé teszi és minden közös-
ségi teret érintő beruházásban részt tud venni.
Nagyon pozitívak a benyomásaim a járdával kap-
csolatban – mondta befejezésül Laposa Bence
képviselő – mindenki használja egészséggel, a
testület a lehető legtöbb közterületet meg kíván-
ja újítani. Természetesen vannak olyan objektív
korlátok, melyeken egyelőre nem tudunk túllép-
ni. Olyan gazdaság-ösztönző projektek létrejöttét
szeretnénk segíteni, amik elsősorban a helyben
élők megélhetését szolgálja, de emellett igyek-
szünk megtalálni azokat arányokat melyek men-
tén a település épülhet-szépülhet.

A résztvevők közös sétával avatták fel az új
járdaszakaszt, a templom előtti téren pedig meg-
rendezték a hagyományos Adventi vásárt, ame-
lyen sokan megfordultak. A szervező kulturális
intézmény a legkisebbekre is gondolva játszóhá-
zat szervezett újdonságként a Szent Imre Közös-
ségi Házban a vásár ideje alatt.

Az ünnepségen közreműködött a NABE bada-
csonytomaji csoportjának énekkara, Szántainé
Ruzsa Mariann pedig előadta Gersei Sándor: Az
öreg hajós balladája című versét. Ky
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xFolytatás az 1. oldalról

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Misztériumjáték ötven szereplővel

A betlehemes játék szereplői: Ali Éva, Antal Vivien, Békássy Palkó, Bolf Sebi, Borda Veronika,
Dajka Kevin, Deák Ferencné Andi, Dér Eszter, Fekete Julcsi, Folly Bernát, (Gelencsér Dávid
helyett), Hári Bence, Hidvégi Zoltán, Illés Bálint, Jagasits Gvendolin, Kerepesi Diána, Lencz Dávid,
Molnár Mátyás, NABE helyi csoportjának kórusa, Nagy Ágnes, Nagy Eszter, Németh Máté, Pál
Roland, Péntek Róbert, Szántainé Ruzsa Mariann, Sall Kata, Sterk Rajzó Réka, Tobak Dominik,
Tompos Leon, Vizkelety Dóra, Vizkelety Virág.

Közös gyertyagyújtás
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Jézus elhagyta Júdea tartományát és Galile-
ába indult. Így keresztül kellett mennie Szamá-
rián. Elfáradt az úton, és a déli napsütésben
leült a kútnál, amelyet Jákob pátriárka épített
ezerhétszáz évvel azelőtt. Megszomjazott, de nem
volt korsója, hogy vizet vegyen. Tanítványai
bementek a városba, hogy élelmet szerezzenek.
Jézus egyedül maradt. Ekkor egy asszony oda-
ment korsóval vizet meríteni, és Ő inni kért tőle.
Ez ellenkezett a kor szokásaival: a férfiak soha
nem fordultak közvetlenül egy asszonyhoz, főként
nem ismeretlenül. Ezen felül pedig a júdeaiak és
a szamariaiak vallási megosztottságok miatt elő-
ítéletekkel tekintettek egymásra. (…) Jézust azon-
ban semmiféle akadály nem gátolja, és beszél-
getni kezd az idegennel. A szíve mélyére szeret-
ne hatolni, és kér tőle: „Adj innom!”

„Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék, aki
hisz bennem” – hirdeti fennhangon később a
jeruzsálemi templomban. A víz minden élethez
nélkülözhetetlen, és a száraz vidékeken, mint
Palesztina is, még jobban látszik, mekkora nagy
érték. Amit Jézus ajándékoz nekünk, az „élő víz”.
Ez jelképezi az általa kinyilatkoztatott Istent, aki
Atya és szeretet, aki Szentlélek, isteni élet, amit
elhozott. Jézus összes ajándéka élő, és az életet
szolgálja: Ő maga az „élő kenyér”, az Ige, amely
életet ad, egyszerűen Ő az Élet. János, aki szem-
tanú volt, azt is elmondja, hogy a kereszten, ami-
kor az egyik katona lándzsáját Jézus oldalába
döfte, „nyomban vér és víz folyt belőle”: teljesen
odaajándékozta önmagát. Jézus azonban nem
akar felülkerekedni az asszonyon. Még a rendet-
len együttélés miatt sem dorgálja meg. Ő, aki bár-
mit meg tud adni, most kér, mert valójában arra
van szüksége, hogy az asszony odaajándékozza
magát:„Adj innom!”

Kér, mert fáradt és szomjas. Az élet ura koldus-
sá teszi magát, nem rejti el valódi emberségét. Kér
azért is, mert tudja, hogy ha a másik ad, akkor
könnyebben megnyílik, és kész lesz arra, hogy ő
is elfogadjon. Ebből a kérésből indul ki a beszél-
getés. A párbeszéd folytán leomlottak a védekezés
falai, és feltárult az igazság: a víz, amelyet Jézus

hozott. Erre az asszony otthagyta, ami abban a pil-
lanatban a legértékesebb volt számára, a korsóját,
mert ennél jóval nagyobb kincset talált. Ez az evan-
géliumi történet, úgy gondolom, az ökumenikus
párbeszédet illetően is tanít bennünket, ez a hónap
pedig minden évben különösen is felhívja erre a
figyelmünket. A keresztények egységéért meghir-
detett imahét rádöbbent bennünket, hogy már túl
régen tart a botrányos szakadás az egyházak
között, és arra hív, hogy gyorsabban haladjunk a
felé a mély közösség felé, mely nem ismer akadá-
lyokat, ahogy Jézus is legyőzte a szakadást a zsi-
dók és a szamaritánusok között.

A keresztények között élő szakadás pedig csak
az egyik a sok széthúzás közül, amely a környe-
zetünkben tapasztalható: félreértések, békétlen-
ség a családban vagy a házban, feszültség a mun-
kahelyen, harag a menekültek iránt. A bennün-
ket elválasztó falak legtöbbször szociális, politikai
vagy vallási okokból épülnek, de lehet, hogy egy-
szerűen csak azért, mert mások a szokásaink, a
hagyományaink, és ezt nem tudjuk elfogadni. Ez
robbantja ki a konfliktusokat a népek és nemze-
tek között, de ez szül ellenségeskedést a kerület-
ben, a lakóhelyünkön is. Vajon nem nyílhatnánk
meg mi is, hogy befogadhassuk a másikat Jézus
példájára, legyőzve a különbözőségeket és az elő-
ítéleteket? Miért ne hallhatnánk meg, amikor
megértésért, segítségért vagy egy kis figyelmessé-
gért kiált a másik, akkor is, ha ehhez túl kell lát-
nunk a kifejezésmódján. Aki ellentétes oldalon áll,
vagy más kultúra, más vallás vagy társadalom
gyermeke, abban is ott rejtőzik Jézus, és kérésé-
vel hozzánk fordul:„Adj innom!”

Önkéntelenül is eszünkbe jut erről Jézusnak
egy hasonló igéje, amely a kereszten hangzik el,
és szintén János evangéliumában szerepel:
„Szomjazom”. Az ember elsőrendű szükséglete ez,
mely minden más nélkülözést kifejez. A munka-
nélküli, a magányos, az idegen, a más hitű vagy
más vallású és az ellenséges emberben is, min-
denkiben, aki szükséget szenved, fölismerhet-
jük Jézust, aki így szól: „Szomjazom”, és azt kéri:
„Adj innom”. Elég, ha csak egy pohár vizet adunk
– ahogy az evangélium mondja –, és megkapjuk
a jutalmat, hogy párbeszédet indítsunk, amely
helyreállítja a testvériséget.  És amikor rajtunk
a sor, mi is kifejezhetjük szükségleteinket, nem
kell szégyenkeznünk amiatt, hogy „szomjazunk”,
és mi is azt kérjük: „Adj innom”. Jézus az
asszonyban föl tudta ismerni azt, aki képes arra,
amit ő maga nem tudott megtenni. Így hozzá
hasonlóan mindenekelőtt az előttünk álló ember
képességeire, a benne esetleg elrejtve élő értékek-
re építve meríthetünk mi is vizet.

Fabio Ciardi István atya

Katolikus üzenet: „Jézus megszólította: »Adj innom!«” (Jn 4,7)

Olvasói levél*

PEB elnökségi ülés
A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj  feb-

ruár 6-án 18.00-kor tartja a beszámoló köz-
gyűlését előkészítő elnökségi ülését a helyi
Művelődési Házban, melyre tisztelettel hívunk
minden érdeklődőt.      Mórocz István elnök

Elment az utolsó Borbogár
Imre ott állt a bástya szélén, nézte a villódzó,

csillogó vizet, az őszi fényben ezerszínűvé vált sző-
lőleveleket, a szélben hajladozó, lassan a leveleit
elvesztő ágakat. Elhanyagolt megjelenése éles
ellentéte volt annak a harmóniának, amit az Őt
körbevevő táj csodálatos természetességgel sugár-
zott. Mikor megérezte, hogy észrevettem, biccen-
tett és csak a messze távolba mutatott, kevés szó-
val, de roppant átérzéssel jelezte, hogy nincs szebb
dolog, mint nézni, meglátni a fényeket-színeket.

Ő volt az utolsó borbogár. Ezzel az elnevezéssel
még Tatay Sándor jelölte meg azokat a hegyen
bolyongókat, akik szabadságukhoz, függetlensé-
gükhöz szigorúan ragaszkodva, senkihez nem tar-
tozóan éltek a Hegyen. Időnként meg-meg jelen-
tek egy pohár bor reményében, néha egyedül,
néha többedmagukkal. Ha így összejöttek, meg-
oldódott nyelvük, hihetetlennek tűnő vitába keve-
redtek, földrajzi, történelmi, szinte filozófiai kér-
déseket feszegettek, időnként felkérték az Írót,
hogy döntse el, kinek van igaza. Ebbe a „társa-
ságba” tartozott Kelemen Imre is, aki mellől a töb-
biek már régen elmentek. Rendszertelenül, de az
évek hosszú során mindig megjelent, egy-két
pohár borral, meg a hozzá tartozó cigarettával
elüldögélt a cseresznyefa alatt. Szűkszavú ember
volt, aki sohasem beszélt magáról, soha nem szólt
meg senkit, nem törődött a politikával, én meg
nem próbáltam kideríteni, hogy ki is volt Ő tulaj-
donképpen. Beszélgetésünk leginkább a minket
ott körülvevő természeti szépségekről szólt. Ritkán
találkoztam olyan valakivel, aki részleteiben is
észrevette a természet csodáit és azt egyszerű sza-
vakkal ki is tudta fejezni. Azt hiszem szeretett
hozzánk járni, kölcsönösen tiszteltük egymást.

Nemrégen értesültünk szomorú, tragikus halá-
láról. Ezúton búcsúzom Tőle, mint az utolsó Bor-
bogártól. Stefler Imre

Fotó: BCTE

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kapri
Vendégház a szallas.hu által meghirdetett Év
Szállása 2014. versenyen apartman/vendégház
kategóriában az első helyen végzett. 

Szívből gratulálunk nekik, örülünk, hogy jó
hírnevét viszik településünknek. További részle-
tek itt: https://pr.szallas.hu/?p=1588

Badacsony Céh 
Turisztikai Egyesület

A legjobb vendégház
Hangtalan fájdalom kiált.
Túlharsogja a bánatot.
Szívembe fájdalom nyila talált
Vérző sebet hagyott.
Színtelen szivárvány lelkem kék egén
Mint egy törött tengely életem kerekén.
Gyulladó gyilkos gyász,
Te súlyos bánat-poggyász,
Mondd hol dobjalak le?
Hazafelé letennélek egy elhagyott útfélre.
Bennem sötét űr tátong
Végtelen veszteség
Szívem szünet nélkül lázong
Miért is nyelt el a messzeség.

Lelkemnek vére szememnek könnye
Örömkagylómnak összetört gyöngye.
Ezer ember körülvehet
Én mégis egymagam vagyok.
Két szemem az égre mered
Felhők takarják a napot.
Kulcsold kezed, mondj egy imát.
Felejts el most mindent hibát.
Míg a gyertyák le nem égnek
Arany fényben száll lélek.
Messze még a pirkadat,
Vak éjszakák következnek
De eljön majd a pillanat
Hogy új nap kél fel bús szívemnek.

Marosvölgyi Anna: Veszteség



Újévi kupa a Tatayban
Január 9-én Újévi Szivacskézilabda Kupa

került megrendezésre a Tatay Sándor Általános
Iskolában, a tornára a Nemzeti Kézilabda Aka-
démia- Alsóörs, valamint a Révfülöpi Általános

Iskola leány és fiú csapata fogadta el a meghí-
vást. 

A fiúk kicsit nehezen lendültek bele, szoros
játékban 2 gólos győzelmet arattak a Révfülöp
csapata fölött, a folytatásban azonban hatalmas
bravúrt bemutatva 12:12-es döntetlent harcoltak
ki NEKA-Alsóörs csapata ellen. Védekezésben
nagy küzdelemre késztették csapatunk, megta-

pasztalhattuk a kézilabdasport keménységét, fér-
fias jellegét. A fiúknál a győzelmet a NEKA- Alsó-
örs csapata szerezte meg, jobb gólkülönbségének
köszönhetően. 

A leányok mezőnyében a Tatay I. csapata végig

irányította mérkőzéseit, helyenként szép táma-
dójátékkal, jó védekezéssel nyerték meg a mecs-
cseiket. A Tatay II. csapatának játékosai most
ismerkedtek a versenyek hangulatával, sok
tapasztalatot szereztek. 

Végeredmény: Fiúk: 1. NEKA-Alsóörs 3 pont;
2. Tatay Sándor Ált. Isk. 3 pont; 3. Révfülöpi Álta-
lános Iskola 0 pont; 4. Tatay Sándor Ált. Isk II.

0 pont. Leányok: 1. Tatay Sándor Ált. Isk. I. 6
pont; 2. Révfülöpi Általános Iskola 4 pont; 3.
NEKA-Alsóörs 2 pont.

Legjobb játékos: Kurbély Áron András (NEKA).
Legjobb játékos: Antal Vivien (Tatay I.)

Balatonfüred Téli Kupa
Badacsonytomaj – Fűzfő AK 2:5 (2:2). G: Kiss

M., Kiss G.Szombathelyi D. - Zab L., Tombor Zs.
(Lukács L. 50'), Baumann Sz. (Zab A. 35'), Szom-
bathelyi F. - Varga R., Tombor P., Orbán Zs -
Nagy R., Kiss M., Kiss G.

Balatonfüred Téli Kupa sorsolása:
Dátum Ellenfél
01.18. 11:00 Balatonalmádi SE
01.25. 11:00 Alsóörs SE
02.01. 13:00 Csopak FC
02.15. 13:00 Nemesvámos LSE
02.22. 11:00 Tótvázsonyi SE

Aranykapu
2014. december 21-én került megrendezésre az

Aranykapu Kupa teremlabdarúgó torna Tapolcán
a Csermák József Rendezvénycsarnokban. A 16
csapat részvételével lezajlott tornán részt vett a
Badacsonyi Szürkebarátok csapata is.

Berecz Nikolett ifjúsági és sportreferens

72015. januárwww.badacsonytomaj.hu

A leányok megnyerték a tornát, a fiúk a 2. helyen végeztek. Szép kezdése volt ez az évnek, gratulálunk mindenkinek!

Fotó: Berecz

Fotó: Berecz

Téli tornák helyi csapatokkal

Folytatódik a 365 nap
BorBarangolás Bada-
csonyban! Egész évben
nyitva tartunk!

Kedves Borbarát!
Badacsonyi borászok szombatonként bemutatják a pincék rejtekében

őrzött legzamatosabb boraikat, melyeket ínycsiklandó falatokkal és kelle-
mes dallamokkal tesznek még felejthetetlenebbé. További titkokat az étkek-
ről, zenéről, nyitva tartásról, szállásról, a résztvevő pincészetektől lehet meg-
kaparintani.

Borvacsorák:
- Február 7. Hotel Bonvino
+36-87/532-210 sales@hotelbonvino.hu www.hotelbonvino.hu
- Február 14. Istvándy Pincészet
+36-70/230-4713 info@istvandy-pinceszet.hu www.istvandy-pinceszet.hu
- Február 21. Laposa Birtok
+36-30/519-8577 bazaltbor@bazaltbor.hu www.bazaltbor.hu
- Február 28. Dobosi-Stier Borpince és Fröccsterasz
+36-30/868-1362 dobosistierpinceszet@gmail.com 
www.dobosistierpinceszet.hu
- Március 7. Halászkert Étterem És Hotel
+36-87/531-008 halaszkert@t-online.hu www.hotelhalaszkert.hu
- Március 14. Szászi Birtok
+36-30/997-1919 szaszipince@gmail.com www.szaszipince.hu
- Március 21. Villa Tolnay Borház
+ 36-30-518-4540 bea.villatolnay@gmail.com www.villatolnay.hu
- Március 28. Borbarátok -Vendéglő-Panzió-Borház
+36-87-471-000 info@borbaratok.hu www.borbaratok.hu
- Április 4. Borbély Családi Pincészet

+36-30-927-1414 info@borbelypince.hu www.borbelypince.hu
- Április 11. Németh Pince
+36-70/772-1102 nemethpince@t-online.hu www.nemethpince.hu
- Április 18. Óbester
+36-30/213-0225 obesterpanzio@t-online.hu  www.obesterpanzio.hu
- Április 25. Sabar Borház
+36-30/518-4540 lacisabar@gmail.com www.sabar.hu
- Május 2. Szabó Családi Pince
+36-30/851-8848 szabopince@westinfo.hu www.szabopince.hu
- Május 9. Válibor
+36-30/638-3321 kezmuvesbor@gmail.com www.valibor.hu
- Május 16. Szegedy Róza-ház Irodalmi és Bormúzeum
+3670/382-9210 info@szegedyrozahaz.hu www.szegedyrozahaz.hu
- Május 23. Málik Pince
+36-30-530-0136 malikpince@gmail.com www.malikpince.hu
- Május 30. Léránt Pince
+36-70/307-9619 lerant.pince@gmail.com www.lerantborpince.hu
- Június 6. Szent György Pince
+36-30/333-4444 info@szentgyorgypince.hu www.szentgyorgypince.hu
-Június 13. Güns Pince
+36-20-441-0084 gunskati@gmail.com www.gunspince.hu
- Június 20. Csobánci Bormanufaktúra
+36-30/659-9901 www.csobanccooperation.eu info@csobanccooperation.eu 
- Június 27. Kisfaludy-Ház Étterem
+36-87/431-016 www.kisfaludyhaz.hu

Infó: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület - Tourinform iroda
Tel./fax: +36-87-531-013; badacsonytomaj@tourinform.hu 
www.badacsony.com
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

Borbarangolás 2015
Egy jóízű kaland a Vulkánok völgyében...
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Badacsony
Borbarangolás-Egy jóízű kaland február-június minden szombaton

(részletek a 7. oldalon)
Szürkebarát Túra május 9-10.
Pünkösdi Eljegyzés május 24.
Kéknyelű Virágzás Ünnepe június 6-7.
Badacsonyi Borhetek július 17-augusztus 2.
Rózsakő Fesztivál augusztus 19-23.
Róza-napi Szüretnyitó szeptember 5.
Badacsonyi Szüret szeptember 11-13.
Rizling Vakáció október 3-4.

Badacsonytördemic
Kocsonya Szépségverseny február 14.
Tanúhegyek Teljesítménytúra május 16-17.
XII. Badacsonyi Szürkebarát 
és Magyar Szürkemarha Ünnepe augusztus 14-16.
Márton Napi Libavacsora november 14.
Forraltbor Főzőverseny december 5.

Szigliget
Újévi Csobbanás január 1.
Várkapunyitó április 4-6.
Várfesztivál május 23-25.
Strand Napok-Könnyűzenei koncertek augusztus 3-7.
Zenés esték a „Balaton várában!” júl. 18-aug. 22. szombatonként
Hagyományőrző napok Szigliget Várában augusztus 20-21.
Szüreti Vigadalom szeptember 26.
Várfutás október 10.
Süllőfesztivál október 23-25.

Ábrahámhegy
Hagyományőrző falusi disznóölés február 7.
Halászléfőző és horgász verseny május 1.
Falunap és gyermeknap május 24.
Bornapok augusztus 5-9.
Ünnepi megemlékezés és Tűzijáték augusztus 20.
Murcifesztivál október 3.

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

Badacsony Régió turisztikai rendezvényei

Badacsonytomaji rendezvények, események
Tisztelettel várjuk városunk lakosságát ünnepségeinkre, megemlé-
kezéseinkre:

január 16-án 17.30 óra
Az Egry József Művelődési Házban vetítéssel egybekötött előadás
„Pálos kolostorok a nyugati Balaton-felvidéken” címmel. Előadó
Hangodi László, a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum muze-
ológusa.

január 18-án 10 óra
A II. magyar hadsereg tragédiája, a Doni áttörés emlékére szent-
mise a római katolikus templomban, majd koszorúzás a Kettétört
életek II. világháborús Emlékoszlopánál.

január 20-án 18.00 óra
„Földig le székely” címmel Lázár Péter előadása a Szent Imre
Közösségi Házban, a Kolping Család Egyesület és a Nők a Balato-
nért Egyesület Badacsonytomaji Csoportja szervezésében.

január 23-án 17.30 óra
Az Egry József Művelődési Házban Somogyi György tart vetítés-
sel egybekötött könyvbemutatót Magyar tenger, magyar ecsettel
címmel, a Magyar Kultúra Napja alkalmából.

január 24-én 15.00 óra
Az Egry József Művelődési Házban „Farsangi játszóház” és farsan-
gi fánk sütés.

január 26-án 17.30 óra
Az Egry József Művelődési Házban előadássorozatot indítunk
Korunk betegségei témában. Első alkalommal, „A cukorbetegség,
mint népbetegség” címmel dr. Takács Emerencia belgyógyász
szakorvos tart előadást.

február 4-én 17.00 óra
A római katolikus templomban gyászmise Udvardi Erzsébet halálá-
nak évfordulója alkalmából, majd 18.00 órakor az Egry József Műve-
lődési Házban bélyegkiállítás Udvardi Erzsébet munkái nyomán.

február 10-én
Tavasz a hobby kertben előadássorozat – szőlő- és gyümölcsfák metszése.

február 12-én
Takács Ferenc előadása a gyógynövényekről, gyógyteákról 
a Szent Imre Közösségi Házban

február 14-én 10.00 óra
Farsang végi kolbásztöltő verseny az Egry József Művelődési Ház-
ban. Csapatok nevezését két kategóriában várjuk: I: Baráti csapa-
tok, II: Családi csapatok. A verseny alatt a gyerekeknek játszóház
a Keresztury-házban, Kisze bábú készítése és égetése és retró
Disco.

február 17-én
Korunk betegségei előadás sorozat – Szív- és érrendszeri problé-
mák.

Bensőséges hangulatú műsorral ünnepelték a
karácsonyt december 19‐én a Tatay Általános
Iskolában a diákok és pedagógusok, meghívott
vendégeikkel, szülőkkel együtt. E különleges
alkalmat kihasználva képzőművészeti kiállítás
is nyílott és a közösség elköszönt a nyugdíjba
vonult Lakatné Mógor Kati nénitől.

A karácsony a szeretet, a családok ünnepe –
mondta köszöntőjében Krisztin N. Lászlóné igaz-
gató – az iskola is egy nagy család, hiszen a nap
nagy részében együtt él diák és tanár. Tágabb
értelemben ide tartoznak támogatóink, segítő-

ink, nyugdíjas kollégáink is, s ez az ünnepség,
ennek a nagy családnak a karácsonyköszönté-
se. Az igazgatónő ezt követően elmesélt egy tör-
ténetet, amelyen keresztül a szeretet erejét, az
Isteni gondviselést és a közösségért végzett
munka fontosságát hangsúlyozta.

Itt különleges hangulata van a karácsonynak
– mondta Baranyai Zoltánné, a Szín-Vonal AMI
igazgatója – a családiasság mellett ezt az érzést
az is fokozza, hogy minden évben valaki Nektek
ajándékozza évtizedekig dédelgetett fenyőfáját. A
szülők, pedagógusok csodálatosan feldíszítik, Ti
pedig hetekig készültök a műsorral. Mi, képző-
művészek a saját nyelvünkön, ezzel a kiállítás-
sal szeretnénk az ünnep szépségéhez hozzájárul-
ni, ezért három – alkalomhoz illő - témakörben
készültek az alkotások. Udvardi Erzsébet képe-
inek szín és formavilágát felhasználva Jézus szü-
letése, selyemképeken az ajándékozás mellett a
tomaji óvodások bevonásával készült egy olyan
nagyméretű paraván, amelyen megjelennek a
betlehem szereplői és a helyi templom.

Lakat Kati néni 33 éven át tanított iskolánk-
ban – folytatta Krisztin N. Lászlóné igazgató – dol-
gozott töretlen lelkesedéssel a gyerekekért, szám-

talan verseny, papírgyűjtés, farsang kötődik nevé-
hez. Örülünk annak, hogy itt dolgozott velünk és
munkájával, gyermekszeretetével példát mutatott
nekünk. Békében, egészségben telő nyugdíjas
éveket kívánva, hatalmas taps közepette adta az
igazgatónő a tantestület ajándékát Kati néninek,
aki meghatottan vette át a kristálylabdát.

Az ünnepi műsorban 75 tanuló lépett fel, a
karácsonyi hangulathoz palotással, énekkel,
tánccal, hangszeres- és mesejátékkal járultak
hozzá. Az igazgatónő köszönetet mondott a tanu-
lóknak és a felkészítő pedagógusoknak lelkes
munkájukért, Zanyi Gitti néninek pedig a gyö-
nyörű fáért. Ky

Karácsonyköszöntés az iskolában

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár
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