
A doni áttörés 72. évfordulója alkalmából szer-
vezett megemlékezést Badacsonytomaj Város
Önkormányzat Kulturális Intézménye és a Szent
Imre Római Katolikus Egyházközség január 18-án.

A szentmisén Földi István esperes, plébános
mondott imát a Don-kanyarban elesett áldoza-
tokért. 

Folytatás az 5. oldalon.
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Erzsi néni emléke

Őrizni, továbbadni a szeretetet

Berecz Nikolett Erika 26 éves badacsonyörsi
lakos nyerte el a Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzat Kulturális Intézményének vezetői tiszt-
ségére kiírt pályázatot, amelyet február 9-től
lát el. A frissen kinevezett igazgatónőt felkértük
egy rövid bemutatkozásra, elképzeléseinek, ter-
veinek ismertetésére.

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és
Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Andragógia sza-
kán szereztem diplomáimat – mondta Berecz Niko-
lett – és 2013 februárja óta dolgoztam a Polgármes-
teri Hivatalban. Vállalt és rám bízott feladataimat
mindig körültekintéssel, átgondoltan szakmailag
felkészülten igyekeztem ellátni. Alapvető célom,

hogy a BVÖKI-t felépítő intézményegységekben a
megkezdett folyamatok törésmentesen folytatód-
janak, az eddig kiépített kapcsolatrendszerek elmé-
lyüljenek, bővüljenek. A városban működő többi
intézménnyel szoros kapcsolat kiépítésére törek-
szem, egymás munkájára alapozva. A település
életének minden szereplője számára fontos, hogy
az intézmény magas színvonalon, megnyugtatóan
és korszerűen működjön. A folyamatokat az érde-
keltek különböző nézőpontból szemlélik, és külön-
böző elvárásokat fogalmaznak meg. Mégis az irány,
a cél egységes: színvonalas közművelődés. Az
BVÖKI alapvető céljaival konszenzusban további
célom rövidtávon, hogy az intézmény stabilan,
nívósan, hosszú távon fenntarthatóan működjön,
a jogszabályokkal összhangban. Fontos értéknek
tartom az intézményegységek szakmai autonómi-
áját, egyéni arculatuk megtartását, de az önálló-
ság mellett célként jelölöm meg az együttműködés
erősítését. Az együttműködés ne csak az erőforrá-
sok összeadását jelentse, hanem azok sokszoro-
zódását. A meglévő hagyományok ápolását első-
rendűnek tartom, de támogatom a megújulást is.
A régi és új értékek harmóniájára törekszem. A cél
a változás és az állandóság egyensúlyban tartása. 

Várom Önöket, a lakosságot, az üdülőket kol-
légáimmal együtt és együttműködve rendezvé-
nyeinkre, fórumainkra – mondta befejezésül
Berecz Nikolett. Ky

Színvonalas közművelődést szeretne

Fotó: Berecz

Udvardi Erzsébet halálának második évforduló-
ján munkáiból készült bélyegeket és vázlatokat
bemutató emlékkiállítás nyílt az Egry József
Művelődési Házban február 4-én, a Kulturális
Intézmény szervezésében. A február végéig láto-
gatható tárlathoz a Budapesti Bélyegmúzeum
biztosította a bélyegeket.

A megnyitó előtt a Szent Imre Római Katolikus
Templomban imádkoztak érte lelki társai, a Földi
István esperes, plébános által celebrált évfordu-
lós emlékező szentmisén. A művelődési házban
Nagy Gáspár: A fény megérkezik című versét
Szántainé Ruzsa Mariann tolmácsolásában hall-
hatta a termet megtöltő közönség.

Ide tudott szólítani bennünket Erzsi néni emlé-
ke – mondta köszöntőjében Krisztin N. László
polgármester – a különböző érdekek mentén sok
darabra hullott településünkön öröm, hogy van
olyan személy, aki mindentől függetlenül közös-
ségbe szervez bennünket. István atya szerint
nemcsak mi imádkozunk érte, valószínűleg Ő is
imádkozik értünk. Erzsi néni emléke él, s remél-
jük élni is fog, de mindannyiunknak tenni kell
azért, hogy minél tovább fennmaradjon. Remek
lehetőség erre a kis kápolnánk körüli terület
rendberakása, gondozása, fejlesztése, amelyre
bíztatom a kedves jelenlévőket.

Közösséggé forrunk össze ezen az estén –
mondta Szerenka Miklós általános érseki hely-
nök, főesperes, plébános nyitóbeszédében –,
hiszen mindnyájan, akik eljöttünk, nagy tiszte-

lettel és szeretettel őrizzük Udvardi művésznő
emlékét, csodálattal szemléljük az Ő maradan-
dó munkásságát, művészetének jeles részleteit.
A parttalanul tovafolyó időben kell, hogy kapasz-
kodó pontjaink legyenek, ilyenek a jeles esemé-
nyek időpontjai, szomorú évfordulói. A halál
sokak számára félelmetesen hangzik, átéltük már
mindnyájan, hogy a legszeretettebb személyek
közül is elragadott közülünk nem egyet. Azonban
a szeretet erősebb, mint a halál – idézte fel a
Biblia üzenetét Szerenka Miklós – Isten örökké-
valóságában egymáshoz kapcsol bennünket.

Életem jelentős szakaszát nemcsak a jelenlé-
vőkkel, hanem a művésznővel is együtt élhettem
át, ezért örömmel vállalkoztam a kiállítás meg-
nyitására – tette hozzá a főesperes. 

Folytatás az 5. oldalon.

Hőseink emlékére

A Képviselő-testület helyszíni találkozókat tart az
egész településen. Az első utcafórumra február 6-
án került sor tomajon, amelyen a zord idő ellené-
re többen megjelentek és számos témában tet-
tek javaslatot, mondták el véleményüket.

Dióhélyban összefoglalva: a Petőfi-Kodály-Úttö-
rő utcákban, ha szél van, elmegy a közvilágítás.
Támogassa a testület a Káptalantóti gyermekek
kedvezményes strandbelépőjét. 

Folytatás a 3. oldalon.

Az első utcafórum

Megnyitották

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Kilencévi pereskedés után február elején újra
megnyitották a Németh-pince mellett, a Római
útról a hegyre vezető gyalogutat
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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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Helyi közéleti lap

Következő lapzárta: 2015. március 5. • A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve sze-
rinti soron következő ülését február 25. napján
8.00 órakor tartja a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatalban. 

A tervezett napirendi pontok: 1. Saját bevételek,
valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből
eredő fizetési kötelezettségek megállapítása (Áht.
29/A.§); 2. B.tomaj Város Önk. és szervei 2015.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása II. forduló; 3. B.tomaj Város 2014. évi
közbeszerzési terve (2011. évi CVIII. törvény 33.§

(1) bekezdés); 4. Közterület-használatra beérkező
pályázatok tárgyalása; 5. 2015. évi Badacsonyi
Borhetek részvételi szabályzata; 6. Tájékoztató a
peres ügyek állásáról; 7. BVKI 2015. évi tovább-
képzési tervének elfogadása; 8. Pályázatokról tájé-
koztató; 9. B.tomaj Város Önk. Gazdasági Prog-
ramja; 10. Beszámoló a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről; 11. Tájékoztató a
két ülés között történt fontos eseményekről; 12.
Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati dön-
tések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról;
13. Egyéb aktuális ügyek. Wolf Viktória jegyző

Képviselő-testületi ülés

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. 07. 19-ig
szól. A munkakör legkorábban július 20. napjá-

tól tölthető be, a pályázat benyújtásának határ-
ideje április 10, elbírálásának határideje június
20. A teljes pályázati kiírás közzétételének helye
www.badacsonytomaj.hu.

Bányász strand
Badacsonytomaj Város Önkormányzata pályáza-
tot hirdet a Badacsonytomaj, 2552 hrsz. alatt fel-
vett ún. „Bányász strand” hosszú távú bérleti
jogának megszerzésére.

A részletes pályázati kiírás, valamint a pályázat-
hoz tartozó szerződéstervezet a badacsonytomaj.hu
honlapon teljes terjedelmében megtalálható. 

A pályázatról bővebb felvilágosítást nyújt a
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivata-
lának Műszaki Osztálya Horváth Márta műsza-
ki osztályvezető (87/571-274), ahol a fenti ingat-
lan pályázati anyaga 2015. április 17-én 11.00
óráig benyújtható.

Pénzügyi ügyintéző
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alap-
ján pályázatot hirdet Pénzügyi ügyintéző mun-
kakör betöltésére, határozatlan idejű közszolgá-
lati jogviszonyban, teljes munkaidőben.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felsőfo-
kú képesítés, államháztartási mérlegképes köny-
velő, gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoft-
verismeret, költségvetési szervnél hasonló mun-
kakörben szerezett gyakorlat.

A munkakör a pályázatok március 5-i elbírá-
lását követően azonnal betölthető. A pályázat
benyújtásának határideje: 2015. február 27. A
pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Wolf Viktória jegyző nyújt, a 06 87 571
270-os telefonszámon.

A pályázat kiírója a közszolgálati jogviszony
létesítésekor 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályá-
zat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelen-
né nyilvánításának jogát.

A teljes pályázati kiírás közzétételének helye:
www.badacsonytomaj.hu.

Pályázatok
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Óvodai beiratkozás

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

5-ös körzet: Helyszín: B.örs, időpont: március
6. 10-12 óráig, találkozó: B.örs 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.; Székely dűlő; Szépkilátó u.; Vadrózsa u.

2-es körzet: Helyszín: B.tomaj, időpont: ápri-
lis 3. 10-12 óráig, találkozó: a Tájház udvaron.
A fórum a következő utcákat érinti: Balaton u.;
Erdő u.; Fő u.; Föld u.; Hősök tere.; Iskola u.; Kert
u.; Kiskör u.; Kisköz u.; Kőfejtő u.; Magyar u.;
Nagykör u.; Nagyköz u.; Széchenyi u.; Szent
Donát u.; Vasút u.

Következő utcafórumok

A Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egye-
sület a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan is
meghirdeti a Projektötlet gyűjtést. Szeretnénk
felmérni, mely településeken milyen fejleszté-
seket, projekteket kívánnak megvalósítani az
elkövetkezendő években.

Felkérnénk valamennyi, az Egyesület területén
működő Önkormányzatot, Civil szervezetet, Vál-
lalkozót, hogy az adatlap kitöltésével segítse mun-
kánkat! A meghirdetés keretében az Egyesület
2015. március 2-án 16 óráig várja a projekt
javaslatokat a honlapon (www.zdvv.hu) találha-
tó formanyomtatványon. beküldhető e-mail-ben
a leaderegyesulet@gmail.com. címre, személyesen
vagy postai úton az Egyesület irodájába (8300
Tapolca, Nyárfa u. 3.) történő beadással.

Mészáros László János elnök

Projektötlet gyűjtés
Egy badacsonytomaji közlekedési baleset szem-
tanúit keresi a rendőrség!

A Tapolcai Rk. Közlekedésrendészeti Osztálya
közúti baleset gondatlan okozásának vétségének
megalapozott gyanúja miatt eljárást folytat isme-
retlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok
alapján ismeretlen személy december 3-án 12 óra
körül egy szürke színű – feltételezhetően BMW
típusú – személygépkocsival indult el a b.tomaji
Szent Orbán Borház udvaráról, majd a Kisfaludy
utcába kanyarodva nekiütközött egy segédmo-
tor-kerékpárral közlekedő 24 éves fiatalember-
nek, aki a baleset során sérüléseket szenvedett.

Kérjük, hogy aki a balesettel kapcsolatosan
bármilyen információval rendelkezik, hívja a
rendőrséget!  Nagy Judit megelőzési főelőadó

Tapolcai Rendőrkapitányság

Felhívás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-
a alapján a tartás helye szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat eb-rendészeti feladataik
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintet-
tel három évente legalább egy alkalommal eb-
összeírást végez.

B.tomaj Város Önk. 2015. január 26. napjától
március 01. napjáig terjedő időszakban végzi az
általunk még nem regisztrált ebek összeírását.

Tájékoztatom az ebtulajdonosokat a veszett-
ség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.§.(1) bekez-
désére, mely szerint:

Az állattartó köteles: a) minden három hóna-
posnál idősebb ebet - a tudományos-kutatási és
laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott álla-
tok kivételével - veszettség ellen saját költségén
az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szol-
gáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon
belül; ab) az első oltást követően 6 hónapon belül;
ac) ezt követően évenként, valamint a 2012. szep-
tember 1-től életbe lépett a 115/2012. (VI. 11.)
Korm. rend. rendelkezése szerint négy hónapos-
nál idősebb eb csak transzponderrel (chippel)
megjelölve tartható.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körű-
en szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebössze-
írási időszak végéig, azaz legkésőbb 2015. márci-

us 01. napjáig személyesen vagy postai úton a
címünkre (Badacsonytomaj Város Önkormányzat
8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.) visszajuttatni.

Több eb esetén ebenként külön – külön kell az
adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele,
törzskönyve alapján kitölteni. 

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének vala-
mint az állat állat-egészségügyi ellátásának nem
tesz eleget, az állatvédelmi bírság módosításáról
szóló 115/2012. (VI. 11.) Kormányrendelet értel-
mében állatvédelmi bírság alapösszege tizenöte-
zer forint. A bírság mértékének megállapításához
a bírság alapösszegét - a jogsértés körülménye-
itől függően - meg kell szorozni a fenti rendelet
1-4. melléklet szerinti szorzókkal.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyel-
mét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántar-
tás aktuális információkat tartalmazzon, az eb-
összeírást követően is kötelesek az adatokban
bekövetkező változásokat a változás bekövetke-
zésétől számított 8 napon belül írásban bejelen-
teni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb
elveszett, elhullott, más ebtartartóhoz került)
bejelentésére szolgáló Változás bejelentő adat-
lap, valamint az új eb tartásának bejelentésére
szolgáló „Ebösszeíró Adatlap” beszerezhető ügyfél-
fogadási időben: Badacsonytomaj Városi Műsza-
ki osztályán. (8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.)

Az „Ebösszeíró adatlap” kitöltésével kapcsolat-
ban a +36 87 571 270-es telefonszámon kaphat-
nak tájékoztatást. 

Együttműködésüket köszönöm!
Tisztelettel:   Krisztin N László polgármester

Tisztelt Ebtartók!
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Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. –
nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon
belüli óvodai általános felvételének időpontja:
április 21-22. 8,00-11,00; április 23. 12,00-15,00

Wolf Viktória jegyző

A tóti autóbuszjárat ne csak iskolaidőben köz-
lekedjen. Sport u., Bercsényi utcákban gond a
lakatlan, illetve idősebb emberek háza előtt a
hóeltakarítás. Tükör kihelyezését kérik a Szabó
Károly háza előtti részen, illetve a temetőnél,
Koncz Laci bácsi házánál. Zúzalékos ládát helyez-
zenek ki több helyen, ahonnan a lakók felszór-
hatnák a járdájukat.

Az elhullott állatok bejelentésével kapcsolatos
tennivalókról jelenjen meg a Badacsony újságban
tájékoztatás. Az iskola melletti nyilvános WC
legyen nyitva egész évben. A temető rendje elfo-
gadhatatlan, gazos, mocskos az egész. Temető-
gondnok alkalmazása lenne (közmunkás) a meg-
oldás, a temetői WC napi üzemeltetése is megold-
ható gondnok alkalmazásával. Új temető építését
is el kellene kezdeni valahol lapos területen. Nem

megoldott a játszóterek karbantartása.
A Szent Donát úton (Ludvai néni telkénél) a víz-

levezetés nincs megoldva. Hatalmas tócsa gyű-
lik össze. A vízelvezető árkokat tisztíttassuk! A
Gödör ABC előtti vízlevezető el van tömődve, a

fákat pedig vissza kellene metszeni. Vízelvezetés
megoldása Sport utca felső szakaszán, a Petőfi
utca mellett lévő árok javítása is szükséges.

A József A. utcai járda építése előtt vegye figye-
lembe a döntéshozó, hogy a Bercsényi utcától
kezdve nincs kicserélve a vízvezeték. Ugyanitt a víz-
elnyelő aknafedelek tisztítását meg kell oldani! A
József A. úton javasolják a sebességkorlátozás
bevezetését, illetve köztéri kukák kihelyezését.

Brutális vadkárok vannak, rengeteg a róka,
gyakran a szelektív szigetek környékén, sok a
kóbor eb. Járdaépítés előtt legyen egyeztetés az
E-ON-nal, a vezetékek föld alá viteléről. A foci-
pálya melletti terület fásítása, vagy sövénytele-
pítés kellene a Sport utca felől, a szél elleni véde-
lem miatt. A pártház esőcsatornáját ki kellene
tisztítani.

Az első utcafórum

Fotó: Kalmár

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk
adónk egy részéről
A Magyar Katolikus Egyház tch. száma: 0011
Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület
Adószáma: 18929081-1-19
Badacsonytomajért Közalapítvány
Adószáma: 18937174-1-19
Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület (BÖÉE)
Adószáma: 18917303-1-19
Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB)
Adószáma 18930555-1-19
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
Adószám: 18934401-1-19
„Picikét a kicsikért” Alapítvány
Adószám: 18919848-1-19
Badacsony Ifjúságáért Alapítvány
Adószáma: 19265609-1-19
Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú
Ala-pítvány Adószáma: 18938223-2-19
Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesületet 
Adószáma: 18938058-1-19 
Nők a Balatonért Egyesület
Adószáma: 18918548-1-19

1+1%



A Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola bada-
csonytomaji feladatellátási helyének tanulómun-
káiból nyílt kiállítás február 12-én a Tatay Sándor
Általános Iskola aulájában, melyet Baranyai Zol-
tánné a művészetoktatási intézmény igazgató-
nője nyitott meg. 

A bemutatott anyag az óvodás korcsoporttól a
kisiskolásokon keresztül a 14 évesekig bezárólag
az első félévben készült alkotásokból - rajzokból,
festményekből és kézműves tárgyakból - ad íze-

lítőt. A kicsik munkáin többnyire mesejelenetek,
elképzelt figurák, varázsmadarak, állatszereplők
láthatók. A középső korosztály két óriás várkas-
télyt ábrázoló bábparavánja a különböző törté-
netek eljátszásához biztosítja a hátteret. A felső-
sök kedvelt témái a természet és a benne élő
állatok. A rajzolás és festés mellett már a kiseb-
bek is megismerkedhettek a különböző önkifeje-
zési technikákkal, többek között zsírkréta-karco-
kat, papírmetszeteket, üvegmozaikokat is készí-
tettek. A felsősök könyvkötészeti munkákkal
teszik gazdagabbá a kiállítás anyagát. A Szín-
Vonal iskola diákjai sokszínűen, egyéniségükkel
összhangban alkottak az első félévben, az előző
évek alatt megszerzett képzőművészeti és kézmű-
ves technikai tudásukat felhasználva.

A farsanggal egybekötött kiállítás megnyitóhoz
divatbemutató is társul, melyhez a művészeti
iskola diákjai immár hagyományosan, újrafel-
használt anyagokból készítették el, illetve mutat-
ták be azokat az ötletes és különleges darabokat,
melyeket maguk terveztek. 

Molnár Annamária

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Somogyi
György művészettörténész vetítéssel egybekö-
tött könyvbemutatójára várta az érdeklődőket
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturá-
lis Intézménye január 23-án, az Egry József
Művelődési Házba.

Az est folyamán a művészettörténész részletesen
bemutatta a Magyar tenger, magyar ecsettel című
könyvét, amelyben 168 oldalon festményeket, gra-
fikákat és fényképeket gyűjtött össze a tóról. Meg-
jelenik az album lapjain a Balaton-felvidék regé-
nyes tája, a déli part mocsárvilága, az aligai magas-
part éppúgy, mint Egry József munkássága. A
bemutató végén Somogyi György dedikálta köny-
veit, majd baráti beszélgetéssel zárult az est.

1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar
Kultúra Napját. Ezen a napon különböző rendez-
vények emlékeztetnek évezredes hagyománya-
inkra, gyökereinkre, múltunkra. Ilyenkor sokkal
nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendez-
vények. Egy-egy program, esemény kapcsán
sokan, sokféle módon próbálunk átadni, megmu-
tatni valamit kulturális, művészeti életünk érté-
keiből. Deákné-Ky
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Apró örömök
A kompetencia alapú nevelés szerint január

hónap a víz jegyében telik, ezért a Pipitér Óvoda
kiscsoportosaival a Lacus Pelso Pizzériába láto-
gattunk, hogy az ott elhelyezett akvárium segít-
ségével bővítsük a gyerekek tudását a vízben élő
állatokról.

Az ott dolgozók nagy szeretettel fogadták a cso-

portot és a halak nézegetésén kívül a pizzakészí-
tésbe is betekintést nyertünk. Míg az olvadó saj-
tot csodáltuk, kiderült, hogy a sütőben az egyik
tészta nekünk sül. A gyerekek hálából énekkel,
mondókákkal töltötték meg az éttermet, az ezt
követő csend – a pizza érkezése után – pedig
valóban magáért beszélt. Azt hiszem, minden
gyerek nevében mondhatom, hogy a „meglepetés
pizza” a legfinomabb. Köszönjük a Lacus Pelso
Pizzéria dolgozóinak a kedvességet!

Vince napi játszóház
„Ha fénylik Vince, tele a pince”, hangzik az idő-

jós bölcsesség a néphagyomány szerint, és hang-
zott a gyerekek szájából január 22-én, a Pipitér
Óvodában megrendezett játszóházban is.

Az óvodások ezen a napon szőlővel és borral
kapcsolatos verseket, mesét hallgathattak, kör-
játékokat játszhattak, s a témához fűződő tárgya-
kat készíthettek.

Mindezt egy kis kiállítás tette teljessé, kiemel-
ve a helyi sajátosságokat. Pintér Ivett

Óvodai események

Túlhajszolt világunkban számos ember küszkö-
dik különféle betegségekkel. Mi váltja ki ezeket,
hogyan ismerhetők fel, s ha már kialakultak,
miként lehet velük együtt élni? E kérdésekre
minden alkalommal szakorvos igyekszik közért-
hető módon választ adni egy-egy betegséggel
kapcsolatban, a Kulturális Intézmény által indí-
tott Korunk betegségei című előadássorozatban.

Első alkalommal a cukorbetegség volt a téma,
amelyről dr. Takács Emerencia belgyógyász szak-
orvos tartott előadást az Egry József Művelődé-
si Házban, ahol sokan várták a doktornőt, aki a
hallgatóság soraiban több betegét is felfedezte.
Egy rövid történeti áttekintés után szóba kerül-
tek a betegség kialakulásának fázisai. Minél több
rizikófaktor van jelen az életünkben, annál gyak-
rabban érdemes szűrésen részt venni. Minden-
féleképpen gyanakodni kell, és el kell végeztetni
egy vércukorszint-mérést, ha állandó szomjúsá-
got, megnövekedett vizeletmennyiséget, fáradé-
konyságot, állandó éhségérzetet érzünk, amely

mellett viszont súlyvesztés tapasztalható. A visz-
kető bőr, a látásromlás, az éjszakai lábikragörcs,
a kéz- és lábzsibbadás és a hajlatokban megje-
lenő bőrkimaródás is figyelmeztető jel lehet. Az
est folyamán a résztvevők, köztük a doktornő
betegei elmondták, hogyan fedezték fel magu-
kon a kór sajátosságait. Borvidék lévén, többen
megkérdezték a doktornőt, lehet-e bort fogyasz-
tani a cukrosoknak. Sokan, főleg férfiak szomo-
rúan vették tudomásul a folyékony szénhidrát
romboló erejét.

A cukorbetegség alattomos kór, amely sokszor
csak akkor okoz tüneteket, amikor már előreha-
ladott stádiumról beszélhetünk. Figyeljünk egész-
ségünkre! Deákné

A cukorbetegség, vagy diabétesz, a glükóz (sző-
lőcukor)  feldolgozási zavara, melynek oka a
hasnyálmirigy szigetei által termelt inzulin nevű
hormon hiánya, vagy a szervezet inzulinnal
szembeni érzéketlensége, relatív inzulinhiány,
vagy mindkettő.

Korunk betegségei

Farsangi játszóházba hívtuk és vártuk a családo-
kat január 24-én az Egry József Művelődési
Házba.

Ha itt a farsang, akkor eljött a fánkok ideje,
mert a farsangi időszak a fánkokról is szól, mivel
szorosan összetartoznak. Úgy gondoltuk, míg a
gyerekek álarcokat, zajkeltő dolgokat készítenek,
addig elkészítjük nekik a legnépszerűbbet, a csö-
röge-, más néven forgácsfánkot. Balogh Pálné és
Pusztai Lászlóné segítségével szorgoskodtunk,
készültek a különböző formájú tészták, a legka-
pósabbnak a tyúkláb alakú bizonyult. A késfok
vastagságúra nyújtott tésztából, késsel négyzete-
ket vágunk ki, és úgy vagdossuk be az egyik fe-
lüket, hogy egy kissé széthúzva tyúklábat formáz-
zanak. Sütés közben a bevágott rész szétnyílik,
mint a tyúkláb.

Sajnos erre a rendezvényre kevesen jöttek el,
de aki ott volt, jól érezte magát.       Deákné-Ky

Farsang és a fánk

Fotó: Deák: 

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár 

Fotó: Deák: 

Tanulómunkák kiállítása A Kultúra Napja

Mindig nagy sikere van a kicsik körében a jelme-
zes farsangi bemutatkozásnak



A szentmisét követően koszorúzást tartottunk
annak emlékére, hogy a második világháború
idején a Don-kanyarban napok alatt szinte tel-
jesen megsemmisült a kétszázezres 2. magyar
hadsereg. A koszorúzáson az önkormányzat
részéről Krisztin N. László polgármester vett részt,
és helyezte el az emlékezés koszorúját a „Ketté-
tört életek” II. világháborús emlékoszlopánál. Az
Egyházközség nevében Korbély László és Nagy
László koszorúzott és gyújtott mécsest. A meg-
emlékezésen közreműködött a Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület. Deákné
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A Balatoni Téli Esték előadás sorozat keretében
Földig le székely címmel Lázár Péter drámape-
dagógus tartott előadást január 20-án a Szent
Imre Közösségi Házban. 

A szépszámú közönséget és az előadót Szőke
Margit, a Kolping Család Egyesület helyi cso-
portjának elnöke köszöntötte. Lázár Péter a nagy
székely írók, Nyírő József és Tamási Áron műve-
iből adott elő és olvasott fel részleteket. Elsőként
Nyírő József Isten igája című kötetéből a Bosszú
című novella hangzott el, majd a Jézusfaragó
ember, Uz Bence regényein át vezetett az út
Tamási Áron Ábel triológiájáig. Beszélt a két író
személyes kapcsolatáról is. 

Az előadás végén Farkas Éva a NaBE helyi cso-
portjának vezetője köszönte meg az előadónak a
szép és felejthetetlen estet. Deákné

Székely írók nyomában

Lasztovicza Jenő, a Fidesz országgyűlési képvi-
selője január 8-án hosszan tartó, súlyos beteg-
ségben halt meg. Az elhunyt politikust több szá-
zan kísérték utolsó útjára január 17-én a tapol-
cai Új temetőbe, ahol lerótta kegyeletét Áder
János köztársasági elnök, Orbán Viktor minisz-
terelnök, Kövér László, az Országgyűlés elnöke,
valamint több kormánytag, és a parlamenti pár-
tok képviselői.

Navracsics Tibor európai uniós biztos arról
beszélt az elhunyt képviselő temetésén, hogy
Jenő győztes típus volt. Veszprém, megye, Tapol-
ca, ahol letelepedett, elfogadta, megszerette, és
bizalmat szavazott neki. Bár rövid életet élt, de
"gazdag hozzájárulása volt a nagy közös kincs-
tárhoz", ezért is él tovább emléke Tapolcán és kör-
nyékén.

A Fidesz Badacsonytomaji Csoportja is őrzi
emlékét! A január 17-i temetésen a csoport tag-
jai szintén lerótták kegyeletüket a szertartáson.
Január 19-én este pedig a csoport tagjai és akti-
vistái kis összejövetel keretében adták meg a
végső tiszteletet néhai országgyűlési képviselőnk-
nek, Lasztovicza Jenőnek. 

A megemlékezés kezdeteként Mejlinger Anita
szívhez szólóan tolmácsolta az alábbi idézetet:
Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, / Egy
gyertya az asztalon Érted ég, / Egy fénykép, mely
őrzi emléked, / S egy út, mely elvitte az életed.
/ A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Min-
dig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

A megható sorok után Bolla József, a Fidesz
helyi elnöke búcsúzott el Jenőtől. A 2014-es évben
három választáson vagyunk túl, - mondta az
elnök - amelyet a FIDESZ-KDNP pártszövetség
megnyert. A badacsonytomaji csoport tagjai és
aktivistái kiegészítve a szűkebb balatoni régió
szimpatizánsaival mindhárom választási alka-
lommal kiválóan végezték el a rájuk bízott felada-
tot. Már régóta terveztük, hogy összehozunk egy
csapatösszetartó rendezvényt, de ez idáig külön-
féle okok miatt ez nem sikerült. Most e szándék-
nak szomorú aktualitást ad kedves Barátunk,
választókerületi Elnökünk, egyben országgyűlési
képviselőnk, Lasztovicza Jenő halála. Mi teljesí-
tettük, amit kért tőlünk. A mai összejövetelünk
célja kettős – folytatta Bolla József - egyrészt az,
hogy megadjuk számára a végső tiszteletet, más-
részt pedig, hogy egymással karöltve az Ő szelle-
mi örökségét tiszteletben tartva felkészüljünk a
jövőnk folytatására, amit Ő is elvárna tőlünk.

Tisztelt Tagtársaink, Szimpatizánsaink és Segí-
tőink! A badacsonytomaji csoport tagjai, aktivis-
tái, kiegészítve a balatoni települések szimpati-
zánsaival e szűkebb régióban mindhárom alka-
lommal kimagasló részvétellel és eredménnyel

hozzájárultak a FIDESZ-KDNP választási győzel-
mének eléréséhez. Az országos és az EU-s válasz-
tásokon a választókerületi Elnökünk, országgyű-
lési képviselőnk, Lasztovicza Jenő aktívan részt
vett, de az egyre súlyosbodó betegsége kapcsán
már az önkormányzati választásokat fizikálisan
nem tudta irányítani. Életének utolsó percéig,
tiszta elmével, sugárzó szeretetével irányított ben-
nünket. Élete értelme a Családja és a munkája
volt. Számára csak a FIDESZ eszmeisége és a
demokráciába vetett hite volt fontos. Nekünk,
badacsonytomajiaknak ki is volt Ő? Nekünk Jenő
marad. Az az Ember, aki politikai sikerei kap-
csán, és ellenére megmaradt egyszerű, szerény
Embernek, az maradt, és olyan, aki kezdő, fia-
tal borászként 1985-ben itt vállalt munkát a
Badacsonyi Hegyközség Szakszövetkezetnél, és
közel 13 évig élt és dolgozott közöttünk. Sok jó
munkatársra és barátra lelt, szerette mindenki
és támogattuk politikai pályafutásának indulá-
sakor. Ez a helyszín, ahol vagyunk nem a vélet-
len választása. Szita Laci Bácsi étterme, ami már
25 éve üzemel, Jenő munkatársának az étterme.
Illő helyszín a végső búcsúzás megadására. Akik
ott voltak a tapolcai temetésén, érzékelhették,
hogy pártállástól függetlenül az ország józan gon-
dolkodású közjogi méltóságai jelen voltak, és fejet
hajtottak emberi nagysága felett. A mi kis közös-
ségünk ugyanezt teszi, és lelkünk legmélyéből,
keresztény hitünkből táplálkozva elfogadjuk Jenő
Barátunk fizikai eltávozását, de lelkét magunk-
ba zárjuk, és emléke bennünk tovább él. A lélek
az, ami az Embert tovább élteti, a fizikai halál az
emberi élet velejárója. Az emberi élet a földi lét-
nek egy pillanata, de a lélek az, ami emberöltő-
kön átível, generációkról-generációkra száll, és az
utánunk jövő nemzedék lelkében is gyökeret ver.
Biztos vagyok benne, hogy az Ő lelke is tovább-
száll, és neve és lelke a badacsonytomaji polgá-
rok szívében tovább él, beíródik településünk
történelemkönyvébe, az belevésődik a badacso-
nyi bazaltkövekbe, melyet az idő vasfoga sem fog
majd kikoptatni onnan. 

Kedves badacsonytomaji polgárok, FIDESZ Tag-
társaim, Szimpatizánsaink – mondta befejezésül
Bolla József - köszönöm Nektek, hogy ezt a kivá-
ló Embert befogadtátok, szerettétek, jóindulatát
és segítéségét elfogadtátok. Nagy űrt hagyott maga
után. Ezt bepótolni nem lehet. Őrizzük meg szí-
vünkben, lelkünkben Őt és kívánjuk neki, hogy
lelke békéjét odafönn találja meg. Ha problémánk
van este, nyugodtan kérdezzük meg Őt, reggelre
választ fog adni, mert mindörökké velünk marad.
Jenő, soha nem feledünk.

Az est hátralévő részében ki-ki visszagondolt az
elhunytra, kedves kis történetekkel emlékezve
rá. Deákné

Együtt búcsúztak
Hőseink emlékére

Ima az áldozatokért: 

Sok szülőnek elvitték a fiát,
Orosz földön ásták meg sírját,
Magyar vitézeknek sírhalmára,
Nincs ki koszorúkat kössön rája.

Nincs ki virágot ültessen rája,
Senki sem borul a sírhalmára,
Sem az anyja, sem kedves hitvese,
Sem pedig a szeretett gyermeke.

Orosz nemzet éghajlata alatt,
Síró fűzfa sűrű könnyet hullat,
Hullasd könnyeidet szomorú fa,
Tudjuk, hogy a magyar vitéz sírja.

1943. január 12-én kezdődött a Vörös Hadse-
reg támadása a Don-kanyarban, és napok alatt
szinte teljesen megsemmisült a kétszázezres 2.
magyar hadsereg. Pontos adatok ma sem állnak
rendelkezésre. A 2. magyar hadsereg 93 500, más
források szerint 120 ezer, illetve 148 ezer embert
vesztett el, az elesettek és a fogságba kerültek
pontos számát nem lehet megállapítani.

Ezúton szeretném megköszönni a hetedik
és nyolcadik osztályos diákok, valamint szü-
leik nevében a badacsonytomaji és bada-
csonytördemici Képviselő-testületeknek, a
Kiss József Alapítványnak, a Badacsonyto-
majért Közalapítványnak, Hartai Béla úrnak,
Nagy Lajos képviselő úrnak, az Iskola Szülői
Munkaközösségének, Lakat Lászlónak, vala-
mint a kísérő pedagógusoknak, szülőknek a
sikeres és élményekben gazdag sítáborhoz
nyújtott segítséget, támogatást.

Köszönettel: Talabér-Nagy Szilvia

Köszönetnyilvánítás

Őrizni, továbbadni a szeretetet
– Évről-évre több olyan találkozásunk volt,

amelyek a lelki barátságot is mélyítették közöt-
tünk. A hetvenes években jelentős események
következtek be Udvardi Erzsébet életében. Ekkor
kötött házasságot Tamás Istvánnal, rendszeresen
találkoztunk dr. Lékai László püspökkel, apos-
toli kormányzóval, részletesen átbeszéltük a vilá-
gi, vallási eseményeket, a művészi és egyéni élet
fordulatait. Részese lehettem életének.

Itt körülnézve tudjuk azt, hogy a bélyegeken
éppúgy, mint a festményeken, vázlatokon az
arany és ezüst színek Őt idézik, mondanivalójá-
nak lényegét sugározzák felénk. Az arany szín-
nel nemcsak az örökkévalóságot, nemcsak a fény

csodálatos tükröződését jelezte, hanem az Isten
jóságát, szeretetét akarta továbbadni. Biztos
vagyok benne – folytatta Szerenka Miklós -, hogy
nemcsak a hívő emberek lelkében rezonál ez az
üzenet, mások is megkapják ezt az ajándékot: az
Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. A számos
személyes emlék felidézése során a főesperes
befejezésül elmondta, milyen örömmel mesélte
neki a művésznő, hogy már a könyvekben, bélye-
geken is vissza tudják adni az arany eredeti
ragyogását. Badacsonytomaj Udvardi Erzsébet
életének, művészetének részévé vált, adjuk
tovább azt az örömet, amit bármilyen formában
nekünk jelentenek művei. Ky
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Pál apostol Rómába készült, […] ezért előzete-
sen levelet írt a városban élő keresztény közös-
ségeknek. Ezek később számtalan mártír vérta-
núhalálával tettek tanúságot őszinte és mély kötő-
désükről az evangéliumhoz, mégis volt közöttük
feszültség, meg nem értés és versengés is. A római
keresztények társadalmi, kulturális és vallási
szempontból is nagyon színes közösséget alkot-
tak. Voltak közöttük eredetileg zsidók, görögök,
az antik római vallást követők, talán sztoikus és
más filozófiai irányzatokat képviselők közül valók
is. Mindannyian magukkal hozták sajátos hagyo-
mányaikat, gondolkodásukat és erkölcsi beállí-
tottságukat. Egyeseket „gyöngéknek” neveztek,
mert különleges étkezési szokásokat követtek,
például vegetáriánusok voltak, vagy olyan nap-
tárat használtak, amely rendkívüli böjti napokat
írt elő; másokat „erőseknek” neveztek, mert sza-
badok voltak ezektől a kötöttségektől. […]

Pál biztos abban, hogy az eltérő meggyőződé-
sek és szokások ellenére mindenki az Úr iránti
szeretetből cselekszik. Nem indokolt tehát, hogy
elítéljük azt, aki másképp gondolkodik, még
kevésbé, hogy megütközést okozzunk becsmér-
lő és fennhéjázó viselkedésünkkel. Törekedjünk
arra, ami a többiek javára, egymás épülésére
szolgál: a közösség és az egység építésére. (vö.
Róm 14,1–23) Ezzel kapcsolatban is cseleked-
jünk a keresztény élet legfőbb szabálya szerint,
amelyet Pál néhány sorral korábban említ a leve-
lében: „ A törvény teljesítése tehát a szeretet”
(13,10). Mivel a római keresztények nem a „sze-
retetnek megfelelően” jártak el (14,15), alábbha-
gyott közöttük a testvéri szellem, pedig ennek kel-
lene átjárnia a tagokat minden közösségben. Az

apostol egymás elfogadásában Jézust állítja elénk
példaként, hiszen Ő „sem a maga javát kereste”,
hanem halálában magára vette gyöngeségeinket
(vö. 15,1–3). A kereszten fölmagasztalva min-
denkit magához vonzott, és elfogadta Jánost, aki
zsidó volt, a római századost, Mária Magdolnát
és a mellette keresztre feszített latort is.

Keresztény közösségeinkben, bár „Isten mind-
nyájunkat szeret és meghívott az életszentségre”
(1,7), mégis jelen vannak a római közösségben
tapasztalt széthúzások és ellentétek különböző
látásmódunk és eltérő kultúránk miatt. Gyakran
egymásnak feszülnek a konzervatívok és az újító
szelleműek, a nyitottabbak és óvatosabbak, a szo-
ciális kérdéseket hangsúlyozó valamint a lelkiség-
re összpontosító keresztények. Ezeket a különbö-
zőségeket erősíti az eltérő politikai meggyőződés és
a társadalmi hovatartozás. A bevándorlás követ-
keztében […] jelen vannak a más országokból
érkező különböző kultúrájú emberek.

Hasonló helyzetek állhatnak elő a különböző
egyházakhoz tartozó keresztények között, de a
családban, munkahelyen vagy politikai színtere-
ken is. Fennáll a kísértés, hogy […] a másikat
elutasítva terméketlen ellenállást tanúsítsunk
egymás iránt.

Pál nem a mindent ellaposító egyformaságot
ajánlja, hanem az eltérők között megvalósuló
kommuniót, amely gazdagítja az embert. Levelé-
nek előző két fejezetében a test egységéről és a
tagok különbözőségéről beszél, ehhez hasonlítja
a sokféle karizmát, amely gazdagítja és élteti a
közösséget (vö. 12,3–13). A modell nem a gömb
– hogy a Ferenc pápa által említett képpel éljünk
–, amelyben minden pont egyenlő távolságban

van a középponttól és nincs különbség az egyes
pontok között. A modell a poliéder, amelynek
különböző oldalai vannak, aszimmetrikus test,
melyben a részek megőrzik eredetiségüket. „Még
azoknak a személyeknek is, akik bírálhatók téve-
déseik miatt, van valamijük, amivel hozzájárul-
hatnak mindehhez, s ezt nem szabad veszni hagy-
ni. Olyan népek egysége ez, amelyek az egyete-
mes rendben megőrzik sajátosságaikat; a szemé-
lyek összessége egy társadalomban, amely a való-
ban mindenkit magában foglaló közjót keresi.”

Az élet igéje határozottan arra hív, hogy ismer-
jük fel a másikban a pozitívumot, ha másért nem,
hát azért, mert Krisztus az életét adta azért az
emberért is, akit én képes lennék megítélni. Az
ige arra hív, hogy figyeljünk oda, hagyjuk el az
önvédelmi mechanizmusokat, és legyünk nyitot-
tak a változásra, fogadjuk el tisztelettel és szere-
tettel a különbözőségeket, hogy valóban sokszí-
nű és mégis egységes közösséget alkothassunk.
Ezt a mondatot az evangélikus egyház a 2015. év
igéjének választotta […]. Egymás befogadásának
jele lehet a különböző egyházak tagjai részéről, ha
ebben a hónapban közösen törekszünk a megva-
lósítására. Így egy szívvel, egy szájjal dicsőíthet-
jük Istent (15,6), mert, ahogy Chiara Lubich
mondta a genfi Szent Péter református katedrá-
lisban: „ A jelen kor […] mindannyiunktól szere-
tetet, egységet, kommuniót és szolidaritást kíván.
Az egyházakat is arra hívja, hogy állítsák helyre
az évszázadokon át széttöredezett egységet. Ezt
kéri tőlünk az ég: a reformok reformját. Ez az első
lépés az egyetemes testvériség megvalósítása felé.
A világ ugyanis akkor fog hinni, ha mi egy
leszünk.” Fabio Ciardi István atya

Katolikus üzenet: „Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére!” (Róm 15,7)

PEB közgyűlés
A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) a

2015. évi rendes közgyűlését március 7-én (szom-
baton) 14.00 órakor tartja az Egry József Műve-
lődési Házban (B.tomaj, Római  u. 69.), melyre
tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok: 1.) A PEB Elnökségének
beszámolója a 2014. évben végzett munkáról,
előadó: Arany György ügyvezető elnök. Beszá-
moló a PEB 2014. évi gazdálkodásáról, a 2015.
évi gazdálkodás tervezete, előadó: Bolf Károlyné
gazdasági felelős. A PEB Felügyelő Bizottságának
jelentése, előadó: Pintér Imre a Felügyelő Bizott-
ság tagja (az elnök távollétében). 2.) A beszámo-
lók vitája, elfogadása, előadó: levezető elnök.

Egyéb ügyek: aktuális információk, elismeré-
sek átadása, Előadó: Mórocz István elnök.

Regisztráció: 13.30-tól. A közgyűlés nyilvános,
melyre tisztelettel hívunk és várunk minden
érdeklődőt! Határozatképtelenség esetén a köz-
gyűlést változatlan napirenddel és helyen, már-
cius 7-én 14.30 órára hívom össze, amikor a
közgyűlés a megjelentek számára való tekintet
nélkül határozatképes.

Felhívás polgárőr tagságra
A PEB elnöksége sajnálattal állapította meg, hogy

az új polgárőr törvény követelményeit a tagságból
többen nem tudták vállalni, így a létszám az elha-
lálozásokkal együtt napjainkra felére, 23 főre csök-
kent, a feladat pedig igencsak növekedett. A pol-
gárőrök tevékenysége közismert, hatékony műkö-
désükhöz a taglétszám növelése közérdek.

Az Egyesület rendes tagja lehet: a) minden bün-
tetlen előéletű 18. élet évét betöltött, cselekvőké-
pes természetes személy, aki nyilatkozatával

önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását és
magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szolgálati
és Etikai szabályzatokat, ha elfogadja az Egyesü-
let Alapszabályát és támogatja az Egyesület tevé-
kenységét, továbbá polgárőr alapképzésben része-
sült. b) a rendes tagsági viszony a vezetőség dön-
tésével és nyilvántartásába vételével keletkezik. c)
a felvételt nyert rendes tagok belépési nyilatkoza-
tot írnak alá és átveszik igazolványukat.

Jelentkezés személyesen a PEB tagok útján,
vagy a 06 30 271 7552 telefonon lehetséges. Új
tagok jelentkezését várjuk, az összefogás remé-
nyében.

Köszönet a támogatásért
Tájékoztatatás és köszönet a helyi Polgárőrség

2014. évi önkormányzati támogatásáért!
B.tomaj Város Önkormányzat Képviselő-testü-

lete a 2014. évi költségvetéséből 350.000 Ft műkö-
dési célú támogatásban részesítette a PEB-et.

Az Egyesület, mint támogatott ezúton teljesíti
szerződésbeli kötelezettségét: „A támogatott köte-
les az elszámolással egy időben a részére megál-
lapított pénzügyi támogatás összegét, annak cél-
ját, valamint a kapott támogatással a támogatott
előírásnak megfelelően elszámolt elektronikus
úton megküldeni az önkormányzat hivatalos lap-
jában a „Badacsony” újságban való közzétételre.”

A támogatási összeg felhasználása a 2014.
március 26-án kelt 5/122/2014. sz. önkormány-
zati, ill. 89/2014/ PEB sz. Támogatási szerződés
alapján valósult meg, elszámolását az Önkor-
mányzat 2014. 12. 22-én átvette.

Az Önkormányzat és a PEB által 2013. 03. 25-
én kelt Együttműködési Megállapodásban vállalt
kötelezettségek teljesítésével a támogatás előse-

gítette a szolgálati öltözet korszerűsítését, kom-
munikációs költségeink teljesítését, terepjáró gép-
kocsival a szolgálatellátás mozgékonyságát, az
időjárástól, nap- és évszaktól független polgárőr
jelenlétet a lakott és külterületi ingatlanokon,
hegyi utakon egyaránt. E sokrétű feladatok ellá-
tásához főleg a fokozott, illetve „posztos” jelenlét
biztosításához, az év-és napszaktól független, a
szélsőséges időjárási és útviszonyok közepette, a
működéshez, a folyamatos mobilitás fenntartá-
sa érdekében jelentős segítséget nyújtott a támo-
gatás, melyet a PEB minden tagja köszönettel
fogadott és fogad a jövőben is.

Köszönet városunk biztonsága, a lakosság nyu-
galma érdekében adott támogatásért.

Badacsonytomaji polgárőrök
karitatív segítsége

A PEB kapcsolattartó személyek kijelölésével –
az önkormányzattal együttműködve – karitatív
tevékenységet is folytat a szociálisan rászoruló
idős, egyedül élő, vagy beteg emberek napi élet-
vitelének megsegítésére. 

Évszaktól függetlenül, terepjáró polgárőr szol-
gálati gépkocsival, a külterületi hegyi utakon is
elérik a rászorulókat. Kinek-kinek szükséglete
szerint, önkormányzati, részben polgárőri ado-
mányból élelmiszer ellátással, tűzifával, az orvo-
si ellátáshoz személyszállítással, vagy éppen a
személyes kapcsolat fenntartásával segítenek. A
mostani télben önkormányzati tűzifa feldolgozá-
sában is részt vettek. A PEB továbbra is kéri a
segítségre szorulókat, hogy igényeiket az önkor-
mányzat, a szociális gondozók, vagy a PEB (tel.:
06(30)271-7552) útján jelezzék. A polgárőrök
amiben tudnak segítenek.  Mórocz István elnök

A Polgárőr Egyesület hírei
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„Pálos kolostorok a nyugati Balaton-felvidéken”
címmel Hangodi László történész-muzeológus
tartott vetítéssel egybekötött előadást január
16-án az Egry József Művelődési Házban.

O (F) SPPE - Ordo (Fratrum) Sancti Pauli Primi
Eremitae – Szent Pál Első Remete Rendje, ezzel
a szépséges névvel illették és tisztelték a közép-
kortól kezdődően az egyetlen hazai alapítású
szerzetesrendünket, a pálos remete rendet, a
későbbi pálos szerzetesrendet – kezdte előadását
Hangodi László, a tapolcai Wass Albert Könyv-
tár és Múzeum történész-muzeológusa.

Az est folyamán egy képzeletbeli és időutazás-
ra invitálta a szép számú érdeklődőt szűkebb
pátriánk történelmi nevezetességei mentén, a
nyugati Balaton-felvidék tájegységen belül, ami
jelenti a Tapolcai és a Káli medencét, valamint
az Eger völgyét foglalja magába. A jelenlévők
megtudhatták, hogy az elröppent távoli évszáza-
dokban hol, mikor, kik építettek pálos társháza-
kat, pálos rendházakat a XIII. századtól kezdő-
dően egészen a XV. század időszakáig, amely a
legjelentősebb virágkora volt az egyetlen magyar
alapítású középkori szerzetesrendnek. Az elő-
adás első etapjában egy rendtörténeti összefog-
lalót hallhattak a résztvevők, majd a tájegységen
belül állt egykori hat pálos rendház történetébe
avatta be a hallgatókat, az előadás zárásaként
pedig e rendházak ma látható maradványait, épí-
tészeti és régészeti emlékeit tárta a hallgatóság
elé vetítéssel alátámasztva.

A nagy múltú rend bemutatása után szűkebb
pátriánk határain belüli kolostorok története
következett. A Badacsony hegy lábától indulva
először Szent Imre herceg tiszteletére avatott
pálos kolostorról hallottunk bővebb információt.
Amikor a szigorú Pál püspök 1263-ban zord
tekintettel végigjárta egyházmegyéjének rendhá-
zait, elsők között jutott el ide Badacsonyba és
ebből a látogatásból, illetve ennek a fennmaradt
jelentéséből tudjuk, hogy 1263-ban már műkö-
dik a badacsonyi remete kolostor. A Balatonra
néző egyik jobb kilátást biztosító oldal fennsík-
ján a hegynek, hatalmas erdő rengetegben, meg-
felelő távolságra Alsó Tomajtól és Felső Tomaj-
tól. Attól a két középkori falutól, ami a mai Bada-
csonytomaj város korabeli elődje akkoriban, és
megfelelő távolságra Ládtól a mai Badacsony-
lábdihegy területén a felszín alatt rejtőző korabe-
li nemesi községtől. Hogy alapítói kik voltak, azt
név szerint nem tudjuk, de feltételezhetjük, hogy
az itt birtokos Lád nemzetség egyes családtagjai
voltak, akik segítették és támogatták, hogy ez a
remeteközösség feltehetően kő és vegyes fa fala-
zatú közösségi élettereket, épületeket tudott lét-
rehozni. A kolostor későbbi időszakát a hosszú
hallgatás és a csend jellemzi. Egy direkt és egy
indirekt évszámmal ismerkedhettünk még meg
ennek a rendháznak a történetéből. Az egyik

ilyen direkt időpont 1313. július 29-e, amikor is
Badacsonytól északabbra húzódó, az Eger-völgy
területén megbújó mai Monostorapáti határában
felépült almádi Boldogságos Szűz Mária és Min-
denszentek Bencés Apátság hiteles helyén, annak
íróműhelyében egy adománylevél készült. Itt
Monostorapáti határában, e monostorban már
1249 óta hiteles hely működött, ami azt jelentet-
te, hogy közhitelű oklevelet, birtokadományozá-
sokat, örökbefogadásokat és egyéb hivatalos ese-
ményeket foglaltak írásba és adtak ki róla pecsé-
tes okleveleket. 1313-ban e június végi napon
Miklós almádi apát és konventjei előtt megjelent
Gulácsi Lodomér két fia, Fábián és Bálint, s toll-
ba mondták, az írástudó bencés szerzeteseknek
rendelkezésüket, amely szerint a Badacsony hegy
oldalában elterülő és minden irányból Ládi Ist-
ván birtokai által határolt szőlőbirtokukat a bada-
csonyi Szent Imre remete egyháznak adományoz-
zák maguk, elhunyt atyjuk és minden rokonuk
lelki üdvéért. Ez a birtokadományozási oklevél-
formula itt készült tehát az almádi apátságban
és értékes információkat hordoz a badacsonyi
Szent Imre kolostor történetére vonatkozóan.

Gyöngyösi Gergely tartományfőnök, a pálosok
rendtörténetének írója 1520 és 1526 között elké-
szíti a Barátok élete című munkáját, melyben
végigjárta az összes működő és létező vagy már
elhagyott félben lévő pálos rendházat. Eljut a mi
vidékünkre is, de a badacsonyi pálosok kolosto-
rában már nem talál eleven barátot.

1888-ban Ádám Iván jött erre a vidékre, aki
szintén a Szent Imre kolostornak a romjait keres-
te. A Klastromkút körüli szemlélődése alapján
aztán rábukkant a meglehetősen alacsony,
begyepesedett, avarral betakart építészeti marad-
ványra, ami akkor még olyan állapotban volt,
hogy leírást is tudott készíteni róla. Még abban
az évben, 1888-ban meg is jelent írása az Archa-
eológiai Értesítőben. 

Békefi Remig ciszterci szerzetes, zirci apát,
egyetemi tanár 1907-ben jelentette meg a Bala-
ton környékének egyházai és várai a középkor-
ban című művét. Ádám Iván nyomán ő is meg-
találta a badacsonyi kolostor maradványait.

Később a kőbányászás átalakította a kolostor
természeti környezetét. Voltak meddőhányó csu-
szamlások az 1930-as évek végén, az 1940-es
évek elején az intenzív bányászatnak köszönhe-
tően. Az akkori írások arról számoltak be, hogy
a meddőhányó csuszamlás eltemette, több méter
vastag törmelék fedte el az egykori romokat és
nyom nélkül elenyészett. Szerencsére Fehérvári
Rudolf és Guzsik Tamás pálos kutatók ezt más-
ként gondolták és az 1970-es években megálla-
pították, hogy közelcsúszott a meddőomlás pere-
me az egykori Szent Imre kolostorrom területé-
nek széléhez, de nem fedte el és nem temette be.
1977-ben Ádám Iván és Békefi Remig írásai nyo-
mán a két pálos kutatónak sikerült elkészíteni a
felmérési rajzot a terep domborzatok alapján és
így ki tudták szerkeszteni a kolostor egykori alap-
rajzát is.

Ennyi érdekességet tudhattunk meg Bada-
csonyról. Hangodi László a továbbiakban a kör-
nyező kolostorromokat és történetüket ismertet-
te a hallgatósággal. Ezek sorában szó esett Sal-
föld, Balatonhenye, Sáska/Bakonyszentjakab,
Vállusszentmiklós és Uzsaszentlélek pálos társ-
házairól.

Az est baráti beszélgetéssel ért véget, bízunk
benne, hogy ennek a színes és érdekes előadás-
nak a későbbiekben még lesz folytatása!

Deákné

A pálosok nyomában

Badacsonytomaj Város Önkormányzata úttörő
vállalkozásba kezdett, amikor benyújtotta
pályázatát a Helyi Közösségi Akadémiák (HKA)
hálózatépítésére. 

A HKA a „Képzés a konvergencia régiókban
lévő önkormányzatoknak” című ÁROP-2.2.22-
2013-2013-001 pályázati forrásból megvalósu-
ló projekt, amelynek célja, hogy segítsen a benne
résztvevő 77 település önkormányzatának előké-
szíteni és megalkotni egy közösségvezérelt stra-
tégiai tervet. 

Badacsonytomaj is a 77 település egyike, így
nálunk is megvalósult a három napos tervezés,
amelyen a helyi civil szervezetek vezetőin túl a
települési képviselők, az önkormányzati intézmé-
nyek vezetői és a hivatal munkatársai, valamint
néhány meghívott vendég vettek részt. 

A program egy régi, jól bevált alapelvre épül:
önmagadért te tehetsz a legtöbbet!

Badacsonytomajért, Badacsonyért és Bada-
csonyörsért ötleteltünk, dolgoztunk és alkottunk
a megvalósíthatóság szándékával és három kira-
gadott célterület vonatkozásában. A társadalmi
kohézió, a munkahelyteremtés és a turisztika
vonalát erősítve együtt készítettük el „Bada-
csonytomaj Város Közösségvezérelt Fejlesztési
Stratégiáját”, mely alapul szolgálhat többek
között az önkormányzat gazdasági programjának
a 2015-2019. években.

Köszönet az őszinte véleményformáló, aktív
embereknek, akik városunk fejlődését szívükön
viselve csatlakoztak hozzánk e nemes feladat
kapcsán.

A program a lehető legkötetlenebb módon
engedte érvényesülni a helyi közösségépítést,
amely egy 3x1 napos műhelymunka sorozattal
települési stratégia-alkotásban jutott kifejezésre.
A résztvevők által közösen megalkotott stratégia
az utolsó napon – 2015. január 26. – bemuta-
tásra került a település határain kívül élő széle-
sebb közönség számára is.

Városunk e program kapcsán is országos
ismertségre tehet szert és saját példánkon
keresztül szeretnénk jó gyakorlatként bemutat-
ni, hogy közösségünk maradandó értékek meg-
jelenítésére képes és közös munkánk kapcsán
elkészült stratégia éppúgy bírja a lakosság, mint
a helyi önkormányzat támogatását.

A műhelymunkák kötetlenségének köszönhe-
tően a résztvevők nyíltan és aktívan közremű-
ködhettek a város jövőjének alakításában, ezért
bízunk benne, hogy e kezdeményezéssel együtt
gazdagodhattunk. Köszönet érte mindenkinek…

A stratégia a www.badacsonytomaj.hu honla-
pon megtekinthető. Wolf Viktória jegyző

Fejlesztő közösség,
fejlődő Badacsony

Fotó: Deák 
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A városi kulturális intézmény amatőr színját-
szó kört szeretne indítani tavasszal, Tóth Mari-
ann vezetésével. Bővebb információ kérhető a
vmk@badacsonyiprogramok.hu e-mail címre kül-
dött levélben. Kérjük, adja meg nevét, telefonszá-
mát, email címét, így értesíthetjük az indulás
pontos dátumáról és feltételeiről!

Berecz Nikolett igazgató

Péntek Róbert vagyok,
18 éves tanulója a pápai
Türr István Gimnázium-
nak. Három és fél éve fog-
lalkozok intenzíven szín-
házi munkával. 3 évig a
Magyarpolányi Művészeti
Iskola tanulója voltam. Ez
évtől a pécsi Eck Imre
Művészeti Iskola színját-

szó tagozatos diákja vagyok. Két évig vezettem
barátommal amatőr önképző színjátszó kört az
iskola kollégiumában. Két előadást sikerült szín-
re vinnünk ez alatt az idő alatt.

Számomra a színház egy olyan közeg, ahol az
ember érzései, gondolatai, ki nem mondott dolgai
közlésre és átértékelésre, kifejezésre juthatnak.
Sose volt olyan, ami egy munkafolyamat alatt
tabu volt. Úgy gondolom, hogy nagyon sok min-
dent adott nekem, rengeteg élményt, átgondolt
témát, sok barátot, és legfőképp jobban megismer-
hettem magamat egy-egy előadáson, szerepen
keresztül.

Nagyszerű most abban a tudatban leírni mind-
ezt, hogy a település vezetősége és fiataljai, civil-
jei egyaránt érdeklődnek és szükségét érzik ennek
a világnak. Remélem minél több és vegyesebb
korosztályt megérint ez a kezdeményezés és szí-
vesen csatlakoznának a kialakuló csapatunkhoz,
vagy esetleg támogatásukkal segítenék, bátoríta-
nák az ügyet. Örömömre szolgál ennyi tehetséges,
lelkes fiatallal és nyitott hozzáállású művészeti
intézménnyel együtt alkotni és a legjobbakat remé-
lem a kezdeményezéstől.             Péntek Róbert

A Badacsonyi borvidék ismét egy emberként
mozdul meg és mutatkozik be az impozáns
budapesti New York Palotában. 

Az eseményen - amelynek fókuszában a köny-
nyed, illatos fehérborok lesznek - a badacsonyi
borászok személyesen töltik boraikat szakmai
partnereik és a borkedvelők poharaiba.

Nemcsak a borkedvelő közönség, hanem borá-
szaink üzleti partnerei is kifejezetten várják ezt
a tavaszi találkozást, amely kiváló alkalom a pin-
cészetek újdonságainak megismerésére – mond-
ta Békássy János elnök a Badacsonyi Céh Turisz-
tikai Egyesület részéről, akik a badacsonyi borá-

szok aktív közreműködésével rendezik meg az
összborvidéki bemutatkozást.

2015-ös tematika: Illatos Badacsony
A borászok minden évben külön tematikával

készülnek: az idei rendezvény fókuszában a köny-
nyed, illatos fehérborok lesznek. Az egységesen
magas minőségre idén is nagyon odafigyelnek a
badacsonyiak: egy borászokból álló bizottság vak-
kóstoló során előminősíti a borokat, annak érdeké-
ben, hogy a rendezvény vendégei kizárólag a borvi-
déki kínálat legjavával találkozzanak. A rendezvény-
nek immáron negyedik éve a borvidék támogatója,
a legendás New York Kávéház ad otthont. 

A kóstolót megelőző sajtótájékoztatóra az illa-
tos fajtákról szóló szakmai előadással és megle-
petés vendégekkel készülnek a szervezők. 14 és
16 óra között a szakmai partnereket várják, majd
ezt követően pedig minden borkedvelő részt vehet
az exkluzív kóstolón, mindössze 4.900 forintért.
Jegyeket február 28-tól lehet elővételben vásárol-
ni a www.kostolo.badacsony.com oldalon.

A helyszínen már csak korlátozott számban
lehet belépőt venni, 5.900 Ft-os áron.

Az esemény Facebook oldala: https://www.face-
book.com/events/1548858152064765/

Vizkelety Dóra

Rendhagyó rendezvény zajlott 2015. január 18-
án vasárnap délután Badacsonyban, a Bonvino
Hotelben a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesü-
let szervezésében, melynek stílusosan a Házibu-
li I. nevet adták.

A rendezvény célja ugyanis az volt, hogy a közel
200 fős tagságot számláló egyesület szállásadó
tagjai (jelenleg 90!) közvetlen találkozás kereté-
ben ismerjék meg a tagság másik „felét”, vagyis
azon borászatokat, vendéglátóhelyeket, program-
gazdákat és egyéb szolgáltatókat, akiket ezután
még hatékonyabban tudnak majd ajánlani ven-
dégeiknek.

Az alapötlet egyébként az Egyesülettel szorosan
együttműködő Badacsonyi Borvidéki Borút Egye-
sület Elnökségével tartott közös elnökségi ülésen
született meg, ahol a beszélgetés azon téma körül
forgott, hogyan tudják versenyelőnybe hozni tag-
jaikat a nem egyesületi szobakiadókkal szemben.
Ennek eszköze az a többletinformáció, amelyet a
helyi szolgáltatók, borászatok egy rendezvény kere-
tében történő megismerése nyújt. Ez az ötlet önma-

gában is páratlan, de a jó házibulihoz kellett még
a megfelelő helyszín is, melyet a Hotel Bonvino
tulajdonosa, mint elnökségi tag ajánlott fel. 

Ezen a vasárnap délutánon a kiállítók szó sze-
rint belakták a hotel szobáit és közösségi tereit.
A szállásadók pedig látogatóként végigjárták őket.
Persze egy kis játékkal is ösztönözték a szerve-
zők a szállásadókat, hogy minél több kiállítóhoz
betérjenek: érkezéskor mindenki kapott egy
pecsétgyűjtő ívet, és aki legalább 20 kiállítótól
megszerezte a pecsétet, tombolasorsoláson vehe-
tett részt, ahol a kiállítók által felajánlott értékes
nyereményeket sorsolták ki. A felajánlott nyere-
ményeknél is volt kikötés: csak olyan szolgálta-
tást tartalmazhatott, melyet a nyertes a felaján-
ló telephelyén tud igénybe venni, tehát meg kell
látogatnia őt.

A két egyesület elnökségi tagjai mind a kiállí-
tók, mind a látogatók számát tekintve rendkívül
elégedettek, és a tagság részéről is csupa pozitív
visszajelzést kaptak. A sikeren felbuzdulva már
a második házibuli szervezésén törik a fejüket.

Békássy János
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Zenés, jelmezes összejövetel lesz február 21-én 21 órától a badacsonytomaji Egry
József Művelődési Házban. Zenél a Flipper Együttes. Belépő: 800 Ft, büfé: Arany-
kagyló Étterem.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Nők a Balatonért Egyesület Helyi Csoportja.

A Badacsony újság januári számában meg-
jelent a Borbarangolás részletes programja,
amelyben rosszul szerepelt a Szabó Családi
Pince internetes elérhetősége, ami helyesen:

- május 2. Szabó Családi Pince
+36-30/851-8848, szabopince@westinfo.hu

www.szabopince.westinfo.hu

Helyesbítés

Rendezvények, események
Szeretettel várjuk az érdeklődőket az Egry
Művelődési Házba:

február 23-án 17.30-kor
Tavasz a hobby kertekben címmel új elő-
adássorozat indul. Az első előadás alkal-
mával Horváthné dr. Baracsi Éva, a Pan-
non Egyetem Georgikon Karának oktató-
ja ad tájékoztatást, a dísz- és szobanövé-
nyek, cserjék, gyümölcsfák metszéséről.

február 26-án 17 órakor
Korunk betegségei előadás sorozat - Szív-
és érrendszeri problémákról tart előadást
dr. Tihanyi László belgyógyász, kardioló-
gus.
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„Házibuli” badacsonyi módra Színjátszókör alakul

Egy fontos dátum a bornaptárba

Badacsony New Yorkban március 26-án

Farsangi bál


