
A tizenegy éves hagyománynak megfelelően
május utolsó hétvégéjén megrendezték a város‐
és gyermeknapot, a legnagyobb hangsúlyt ezút‐
tal is a 18. évesek köszöntése kapta az ünnep‐
ségen.

A 2003-ban először megtartott rendezvény
nagyon sok változáson ment keresztül azért, hogy
a felmerült igényeket kielégítsük – mondta Krisz-
tin N. László polgármester köszöntőjében -, de be
kellett látnunk, hogy nem lehet mindenkinek a
kedvére tenni. A városnap egyik célja, hogy épít-
sük közösségünket, azt a közösséget, amely az
elmúlt 4-5 évben szinte darabjaira hullott. Politi-
kai okok miatt sokan nem beszélnek egymással,
pedig rövid az élet ahhoz, hogy ellenségesked-
jünk. A városnap lehetne egy olyan alkalom, ami-
kor azért jövünk el, hogy letegyük az elmúlt egy
év nehézségeit, problémáit, haragját és tiszta lap-
pal egymás kezébe tudjunk csapni, meg tudjunk
inni egy sört, megenni egy gulyáslevest. Többen
elmondták, hogy milyen rossz érzés a település
megosztottsága, tegyünk ellene. A képviselő-tes-
tület azonban önmagában kevés ehhez, ha ben-
nünk, badacsonytomajiakban nincs meg az az
igény, hogy békében és harmóniában próbáljunk
élni. Nagy örömünkre újabban egyre inkább szá-
míthatunk a fiatalokra, hosszú évekig ugyanis

nem tudtuk elérni, hogy bekapcsolódjanak a tele-
pülés programjaiba. Munkánkhoz a hitet Ők és
a színpadon látott ifjúság adják. A szüleik is iga-
zán büszkék lehetnek rájuk, hogy vállalják ezt a
közösségi tevékenységet – mondta befejezésül

Krisztin N. László, megköszönte a városnap szer-
vezőinek és támogatóinak munkáját.

A település érdeké-
ben kifejtett munkájá-
ért Badacsonytomaj
Nevelésügyéért kitün-
tető címet adományo-
zott Nagy Lászlóné
óvodavezetőnek a Kép-
viselő-testület. A nyug-
díjba vonuló pedagó-
gusnak a polgármes-
ter adta át a kitünte-
tést, aki meghatottan

mondott köszönetet a díjért és munkáját segítők-
nek. Ezután a 2015. évi Város Bora verseny győz-
tese, az Első Magyar Borház Szeremley Birtok Kft.
vehette át elismerő oklevelét.

A Városnapi ünnepség csúcspontján a 18. éve-
seket köszöntötték a képviselő-testület tagjai, a
jókívánságok mellé átadva a személyre szóló aján-
dékokat is a színpadon. Nagyon remélem – mond-
ta a polgármester mintegy útravalóul a fiatalok-
nak -, hogy a badacsonyi föld kellő erővel köti őket
ahhoz, hogy jövőjét a többségük itt képzelje el.

A hagyományos város- és gyermeknapi progra-
mok, mint a közös főzés, az iskola, óvoda kultúr-
műsora, könnyűzenei koncertek mellett egy elő-
adással bemutatkozott a Yolomens, a helyi ama-
tőr színjátszó kör. Fellépett a Ptah Színház: A mada-
rak nem alszanak című darabjával, nagy sikert
aratott a Golden Bodies- akrobata csoport látvá-
nyos műsora. A gyerekek széleskörű szórakozta-
tására is minden adott volt a szép időben lezajlott
rendezvény kísérőprogramjainak keretében. Ky

A Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó‐parancs‐
nokság csapata nyerte meg május 14‐én Veszp‐
rémben a hivatásos tűzoltó‐parancsnokságok
megyei tűzoltósport‐versenyét.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság által szervezett, a Schönherz Zoltán Sport-
telepen megtartott erőpróbán Veszprém megye
mind a hat hivatásos tűzoltó-parancsnoksága,
közel 60 tűzoltója vett részt. Négy versenyszám-
ban mérték össze gyorsaságukat. A 100 méteres
akadálypályán mindenki a lehető legfürgébb tem-
póját próbálta hozni. A második szám a kismo-
torfecskendő szerelés, ami igazi csapatmunkát,
összeszokott mozdulatokat igényelt, ráadásul két
különböző típusú szivattyúval is bizonyítani kel-
lett. A versenyt akadályokkal nehezített 4x100
méteres váltófutás zárta. 

Folytatás a 4. oldalon.
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Város- és gyermeknap

A közösség ünnepe

Győztes tűzoltók

Amint korábban lapunkban megírtuk, a bada-
csonyörsi ivóvízhálózattal kapcsolatos megoldat-
lan problémák évek óta napirenden vannak, lap-
zártánk után érkezett a hír, hogy ismét van víz
az öreghegyi hálózatban. Az önkormányzat és a
BÖÉE ezzel kapcsolatban június 20-ra megbe-
szélésre hívja az érdekelteket, melynek részlete-
it a 3. oldalon olvashatják.

Újra van ivóvíz
Badacsonyörsön

Ünnepélyes keretek között nyílott meg május
15‐én a Kert utcai Vulkán Közösségi Központ,
miután sikeresen lezárult a létrehozására szüle‐
tett projekt.

Krisztin N. Lászlóné, a Bétakris Szolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte a meghí-
vottakat, majd felelevenítette a 2012-es pályázat-
beadás után történteket, kiemelve a számtalan
gondot, amivel meg kellett küzdeniük a megva-
lósítás során. 

Folytatás az 5. oldalon.

Megnyitott a Vulkán

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Fotó: Deák

A „C” szolgálati csoport: Pfluger Attila, Biró László, Bolf
Dávid, Varga Norbert, Pál Balázs, Baumann Szabolcs,
Péter László, Kovács Milán, Kiss Károly, Kiss Márton,
Molnár Péter, Horváth István, Márkus József

A település 18. éveseinek névsora: Asbóth Róbert, Békássy Éva, Bolf Annabella, Böcskei Norbert, Dajka Kevin
Márk, Dankó Dorina, Farkas Balázs, Halász Máté Róbert, Hoffman Kristóf, Kovács Tamás, Kun Roland, Málik
Gábor, Mékli Alex Miksa, Mohácsi Iván Larion, Németh Stella, Pál Roland, Péntek Alexandra, Péntek Axel
Noel, Róka Kristóf, Sós Bernadett, Szabó Marcell Attila, Szita Réka, Szőke Tibor Ádám, Tapolcai Klaudia, Ter‐
hes Vivien, Tompos Fabó Noel, Tölli Ferenc, Vadász Attila, Weller Tünde



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: 13.00-16.00-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
K-P: 10.00-16.00, Szo.: 10.00-14.00
Egry József Emlékmúzeum
Nyitva naponta 10.00-18.00-ig
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, rendelési időn kívül 16.00-ig 06-30/234-
9572. Rendel: H., Sz., P: 8-12-ig, K., Cs.: 13-16-ig, kör-
zeti ügyelet Tapolca Kórház 88/412-104
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. Nyitva: H-P: 9.00-17.00, Sz-V: 10.00-15.00
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
A nyugdíjas egyesület elnöke: Kós Péter
Tel.: 06-30/703-2033, E-mail: vadkos@freemail.hu
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Helyi közéleti lap

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

A Képviselő‐testület 2015. évi munkaterve sze‐
rinti soron következő ülését június 24. napján
8.00 órakor tartja a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatalban. 

A tervezett napirendi pontok: 1. Helyi Esély-
egyenlőségi Program felülvizsgálata; 2. Beszá-
moló a település szociális helyzetéről; 3. Szoci-
ális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgá-
lata; 4. Tájékoztató a Badacsonytomaji Hivatá-
sos Tűzoltóság munkájáról; 5. Tájékoztató az

önkormányzat által létrehozott alapok működé-
séről; 6. Pályázatokról beszámoló; 7. Beszámo-
ló a polgármester átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről; 8. Tájékoztató a két ülés
között történt fontos eseményekről; 9. Beszá-
moló a lejárt határidejű önkormányzati dönté-
sek (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról;
10. Egyéb aktuális ügyek

Wolf Viktória 
jegyző

Képviselő-testületi ülés

Aljegyző
B.tomaj Város Polgármestere a „Közszolgálati
tisztviselőkről szóló” törvény alapján pályázatot
hirdet aljegyző munkakör betöltésére határozat‐
lan idejű közszolgálati jogviszonyban, 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 informá-
ciót Krisztin N. László polgármester nyújt, a 06/87
571 270-es telefonszámon. A teljes pályázati kiírás
közzétételének helye www.badacsonytomaj.hu.

Védőnő
B.tomaj Város Önkormányzata a „Közalkalma‐
zottak jogállásáról szóló” törvény alapján pályá‐
zatot hirdet B.tomaj Város Önkormányzata
védőnő munkakör betöltésére.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának
határideje: július 3. A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt Wolf Viktória jegyző
nyújt, a 06 87 571 270-es telefonszámon.

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

Óvodavezető
B.tomaj város és Ábrahámhegy, Salföld közsé‐
gek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosí‐
tó Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a „Köz‐
alkalmazottak jogállásáról szóló” törvény alap‐
ján pályázatot hirdet a Pipitér Közös Fenntartá‐
sú Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezető
(magasabb vezető) munkakör betöltésére (hatá‐
rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony kere‐
tében, teljes munkaidőben).

A vezetői megbízás öt évre, 2020. 08. 14-ig
szól. A munkakör legkorábban augusztus 15.
napjától tölthető be, a pályázat benyújtásának
határideje július 17., elbírálásának határideje
augusztus 10. A teljes pályázati kiírás közzété-
telének helye www.badacsonytomaj.hu.  

Wolf Viktória jegyző

Pályázatok
Banki károsultak és eladósodott családok részé‐
re ingyenes segítségnyújtási lehetőség.

Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással
kapcsolatos feladataiban. A több mint 90 napot
meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek részé-
re ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk. 

Az eladósodott családok részére tanácsadást
biztosítunk most, illetve a későbbi magáncsőd
eljárások során. 

Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem
támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszaté-
rítési és könnyítési segítséget biztosítunk. (ez
határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van
rá lehetőség)

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasz-
tóvédelmi Egyesület, 06-70/253-2910, 06-
70/432-8868, valsagkezeles2008@gmail.com,
www.bankikarosultak.hu

Banki károsultak

Badacsonytomajért Közalapítvány
2014. évi közhasznúsági jelentése:

Eszközök Előző év Tárgyév
A. Befektetett eszközök 0 0
B. Forgóeszközök 285 487
C. Aktív időbeli elhat. 0 0
Eszközök összesen 285 487

Források Előző év Tárgyév
D. Saját tőke 266 468
E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 19 19
G. Passzív időbeli elhatár. 0 0
Források összesen 285 487

A Badacsonytomajért Közalapítvány tisztelet-
tel megköszöni a 2014. évben nyújtott támoga-
tásokat. A kapott támogatások elősegítették a
Közalapítvány eredményes működését. Tovább-
ra is várjuk szíves felajánlásaikat a 72800030-
10001909 számú egyszámlánkra. Az Alapítvány
részére felajánlott SZJA 1%-ot, 71.982.- Ft-ot az
alapító okiratban meghatározott feladatok ellátá-
sára használta fel.

Cseh Ervinné 
kuratórium elnök

Közhasznúsági jelentés



Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép‐
viselő‐testülete (a továbbiakban BVÖKt) a ápri‐
lis 29‐ei ülésén többek között a következőről
határozott:

166/2015. (IV. 29.) Képviselő-testületi hatá-
rozat: Badacsonytomajért Közalapítvány
támogatási kérelme
BVÖKt a Badacsonytomajért Közalapítvány
részére 2015. évben 500.000 Ft támogatást biz-
tosít a 2015. évi egyéb működési célú – egyéb civil
szervezetek részére – támogatások keret terhére. 
Abban az esetben, ha a támogatásra megítélt
összeget a támogatott kimeríti, javasolja ismételt
támogatási kérelem benyújtását a Képviselő-tes-
tület felé.

178/2015. (IV. 29.) Képviselő-testületi hatá-
rozat: Szennyvízcsatornázás V. ütem tervezé-
se, engedélyeztetése
BVÖKt a Szennyvízcsatornázás V. ütem terveit
az új HÉSZ hatálybalépését követően átdolgoz-
tatja és engedélyezteti. A tervezői munka elvég-
zésére a Bakony-Aqua Bt. (8200 Veszprém,
Rómer Flóris u. 56.) tervező céget bízza meg. A
megbízásra 4.000.000 Ft összegű forrást bizto-
sít a fejlesztési tartalék terhére. 

187/2015. (IV. 29.) Képviselő-testületi hatá-
rozat: Kézműves és termelői vásár Bada-
csonytomajon
BVÖKt A szükséges hatósági engedélyek beszer-
zését követően rendszeresen működő kézműves
és termelői vásár tartását határozza el az önkor-
mányzat tulajdonát képező régi polgármesteri
hivatal előtti területen, az alatta lévő parkolóban
illetve a Kert utcában szombatonkénti nyitva tar-
tással. A nyilvános illemhely működtetéséről, a
rendezvényt követően a terület takarításáról és
a szükséges karbantartásáról gondoskodni kell.

202/2015. (IV. 29.) Képviselő-testületi hatá-
rozat: Badacsonyörsi kemping értékesítésé-
nek ügye
BVÖKt felhatalmazza Krisztin N. László polgár-
mestert, hogy a Badacsonytomaj 2157/3. hrsz-
ú ingatlan értékesítési eljárása során tegye meg
a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az
ingatlanon a strandolási lehetőség a lakosság és
az üdülő népesség számára továbbra is biztosí-
tott legyen. 

Ky

32015. júniuswww.badacsonytomaj.hu

Képviselő-testületi
határozatok

2015 nyarán az örsi fürdőhely üzemeltetése
Badacsonytomaj Város Önkormányzata, a Vn
Kft, valamint a Badacsonyörsi Érdekvédelmi
Egyesület közös finanszírozásával történik. 

A területre fürdőkártyával belépni az Egyesü-
let birtokvédelme alapján az Egyesület tagsága,
az állandó lakosok és a nyaralótulajdonosok jogo-
sultak. A regisztrált szobakiadók a vendégeik
számára (előzetesen leadott létszáma alapján)
igényelhetnek kártyát. A kártya kiosztását az
Egyesület fogja végezni. Végh László ( +36 20 243
2074), Takács Tiborné Magdi (+36 70 337 2523)
és Molnár Józsefné Ibolya (+36 30 401 5149). E-
mailben is szívesen adunk tájékoztatást! bada-
csonyors@gmail.com 

A fürdőhelyen biztonsági szolgálat fogja végez-
ni a belépők jogosultságának ellenőrzését és a
terület őrzését. 

Az VN Kft. vállalta a területen keletkező hulla-

dék elszállítását, az Egyesület a fűnyírást és a
vizesblokk üzembe helyezését, tisztítószerrel való
ellátását. A takarítás kérdése egyelőre nem meg-
oldott, várjuk azon személyek jelentkezését, akik
alkalmi munkavállalói foglalkoztatásban vállal-
nák ezt a feladatot.

A fürdőhely üzemeltetéséhez Badacsonytomaj
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
közel 600 ezer Ft vissza nem térítendő támoga-
tást biztosított, amit ezúton is köszönünk! Mind-
ezen felül a BÖÉE mintegy 300 ezer Ft-ot fog
áldozni az idei szezonban a fűnyírásra és a vizes-
blokk felszereléseinek biztosítására. (Köszönet
Nagy Lajos képviselőnek a fűnyíráshoz nyújtott
támogatásért.)

Egyesületünkre nem kis anyagi teher fog hárul-
ni, ehhez várjuk a támogatást mindazoktól, akik
szeretik az örsi fürdőhelyet és szeretnék, ha a
jövőben az infrastruktúrát fejleszteni tudnánk.  

Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

Badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetés

– Az önkormányzat szempontjából legfontosabb
módosításokat nem sikerült a készülő új Helyi
Építési Szabályzatba belefoglalni! Hogyan tovább?

– A Helyi Építési Szabályzat elfogadásának több
szakasza van, a május 27-i ülésen az egyik leg-
utolsó, a véleményezési szakasz zárult le, a ter-
vet elkészülte után még megküldik minden szak-
hatóságnak. Illetve még az érintett állampolgá-
rok is véleményt nyilváníthatnak. A tervezők
beszámoltak az egyeztetések eredményéről és
szomorúan állapítottuk meg, hogy a kért, min-
tegy hatvan módosítást ugyan végrehajtották a
terven, de éppen a három legfontosabb, szá-
munkra stratégiai jelentőségű pontban nem sike-
rült áttörést elérni. Ezek a komp, a libegő és a
Balaton-parti sétány. A jelenleg érvényes HÉSZ
lehetőséget ad a komp megvalósítására, ugyan-
ezt hallottuk a sétánnyal kapcsolatban is, a
konkrét terveket kell a szakhatóságokkal elfogad-
tatni. A korábbi tervben szerepelt már kötöttpá-
lyás közlekedési eszköz kialakításának lehető-
sége, - konkrétan egy „hernyó”, fogaskerekű kis-
vasút –, amelynek a nyomvonalát is tartalmaz-
za a Kisfaludy út mellett. Kezdeményeztük, hogy
libegő kerüljön az új HÉSZ-be, de a tervezőnek
nem sikerült keresztülvinnie ezt a módosítást a
hatóságokkal történ egyeztetésen. Ezért az ülé-
sen visszavontuk - a törvényi feltételeknek egyéb-
ként megfelelő - módosítási kérelmünket e tekin-

tetben, mert akár az egészet elutasíthatták volna.
Nem akartuk megkockáztatni, hogy a négy éve
húzódó program további késedelmet szenvedjen,
sőt kárba vesszen, ha újabb törvényi módosítá-
sok lépnek életbe. Az elképzelésünkről ezzel a
döntéssel nem mondtunk le, amennyiben idősze-
rű lesz a libegő ügye, akkor újabb szabálymódo-
sítást kezdeményezünk, konkrétan arra vonat-
kozóan.

– Valóban megfontolás tárgya lehet a nemzeti
parkból történő kilépése a településnek?

– Az önkormányzat komoly pénzért, egy külső
céggel elkészíttette a településfejlesztési koncep-
ciót, amelyet széleskörű lakossági véleményezés
után fogadott el. Ebben szerepelnek bizonyos
stratégiai elemek, amelyek a település megélhe-
tése, jövője szempontjából fontosak. Ha azon-
ban ezt, vagy ennek legfontosabb elemeit egyes
hatóságok következetesen lesöprik az asztalról,
el kell gondolkozunk azon, hogy milyen más
érdekérvényesítési lehetőségek vannak. Nem
mondtam, hogy ki kell lépni a nemzeti parkból,
az ilyen irányú lakossági kezdeményezéseket a
kezdetektől igyekeztem visszafogni, hiszen meg-
van a maga helye és szerepe. Most azonban az
látszik, hogy nem tudjuk kezelni ezt a helyzetet
és emiatt mondtam, hogy a továbbiakban nem
fogok ellenállni az ilyen irányú lakossági törek-
véseknek. Ky

Aktuális kérdések
Válaszol: Krisztin N. László polgármester

Helyszín: Badacsonytomaj  Város Önkormány‐
zat Egry József Művelődési Háza (8258 Bada‐
csonytomaj Római u. 69). Időpont: 2015. júni‐
us 20. 11:00.

Napirend: 1./ A vízellátás helyreállításával kap-
csolatos helyzet ismertetése; 2./ Köszönetnyilvá-
nítás a tartozást kifizető két fő támogatónak; 3./
További tennivalók áttekintése: tárgyalás a DRV-
vel a közelmúltban elküldött levél alapján, a díj-
fizetést megtagadókkal (összesen hét személy)
szemben követendő eljárás lehetséges módozata-
inak megvitatása, külső támogatás visszatéríté-

sének módja; 4./ A végleges megoldásig hátralé-
vő időszak feladatai: a jövőbeni gesztor kiválasz-
tása, szerepének tisztázása, a hálózat üzemben
tarthatóságának rendje, a legsürgősebb feladatok
(a. vízórák leolvasásának rendje; b. értesítés az
esedékes díjakról és a befizetés rendje; c. üzemel-
tetési szabályzat elfogadása); 5./ Hozzászólások.

Kérjük, szíveskedjenek feltétlenül megjelenni!
Amennyiben nem tud személyesen részt venni a
megbeszélésen, képviseltesse magát megbízással! 

Badacsonytomaj Város Polgármestere,
Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület

elnöke 

Meghívó a Badacsonyörs öreghegyi vízellátás
aktuális ügyeinek megbeszélésére Az alábbi helyszínen és időpontban utcafórum

megtartására kerül sor, melyre várjuk azon lako‐
sok megjelenését, akik szeretnék problémái‐
kat, javaslataikat megosztani a Képviselő‐tes‐
tület tagjaival:

3-as körzet: Helyszín: Badacsonytomaj-Bada-
csony, július 10. 10-12 óráig, találkozó: a Műve-
lődési Ház parkolójában. A fórum a következő
utcákat érinti: Badacsonyi u., Egry sétány, Füge
köz, Georgina köz, Gyurkovics köz, Harsona köz,
Ibos u., Kápolna u., Kisfaludy u., Kossuth Lajos
u., Napsugár u., Nyár u., Ősz u., Palackozó u.,
Panoráma u., Park u., Pöltenberg u., Radnóti u.,
Római u. (a Hősök kertjétől egészen a Kisfaludy
utcáig terjedő szakasz), Rózsa köz, Strand u.,
Szidónia u., Szőlőhegyi u., Tavasz u.

Következő utcafórum



Májusban két esemény is foglalkoztatta a Bada‐
csonyi Sporthorgász Egyesület tagságát, az egyik
a Pünkösd vasárnapján megrendezésre kerülő
keszegsütés, a másik a városnap alkalmával ren‐
dezett jótékonysági főzés.

Pünkösdkor sajnos sem a helyszín, sem az idő-
járás nem fogadta kegyeibe lelkes csapatunkat.
Az előző napok rossz időjárása otthonmaradás-
ra késztette a hosszú hétvégén a máskor oly szí-
vesen Badacsonyba látogatókat. A sült keszeg
illata így is odacsábította az arra áhítozókat, de
a forgalom elmaradt a várttól.

Annál nagyobb volt az érdeklődés a városna-
pon, a csülökpörköltet kínáló kondérunk körül
a focipályán, ahol nagyon rövid idő alatt elfo-
gyott a horgászok által kínált étel.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden
horgásztársamnak, akik valamilyen formában
hozzájárultak a két rendezvény sikeréhez.

Fekete Ferenc BSHE elnök
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A horgászegyesület hírei

Badacsonytomaji sportbarátok több összejöve‐
telt is tartottak 2013 nyarán és kezdeményezték,
hogy ismét legyen a településnek labdarúgócsa‐
pata. Végül Orbán Zsolt és Tombor Péter vállal‐
ták, hogy megkeresik a korábbi játékosokat és
beszélnek velük az újrakezdésről.

Orbán Péter alpolgármester pedig felvállalta,
hogy a 2013-2014-es bajnoki szezonban való
induláshoz a képviselő-testülettel megteremtik
a szükséges anyagi feltételeket. Abban a bajnok-
ságban is voltak már biztató jelek, szép eredmé-
nyek. A felnőtt csapat és a tartalék bajnokság-
ban szereplő együttes is összeállt. A fenti két
játékos nem csak összeszedte, de össze is tartot-
ta a fiatalokat, akik mindkét bajnokságban a 4.
helyen zártak.

Az idei bajnokságban mindkét együttes felül-
múlta az előző évei eredményeket és a 2. helyen
végzett a megyei III. osztály déli csoportjában. Tar-
talékcsapatunk a tavaszi idényben a legtöbb pon-
tot szerezte, összességében pedig a legkevesebb
gólt kapta. 18 mérkőzésből 10 győzelem, 6 dön-
tetlen, 2 vereség a mérlege. Gólkülönbsége 52-
19 lett. Házi gólkirálya Varga László lett 13 talá-
lattal, ez a góllövőlista 3. helyéhez volt elegendő.
Tavasz eleji sajnálatos sérülése után a csapat
megmutatta összetartó erejét, 14 játékos is beta-
lált az ellenfelek hálójába. Köszönet azoknak a
játékosoknak, akik az I. csapat keretéből is segí-
tették a csapatot a sikerekhez: Tombor Péter,
Hanák Balázs, Szombathelyi Ferenc, Varga
Ádám.

A felnőtt csapat mérlege 13 győzelem, 2 dön-
tetlen, 3 vereség, 52-16-os gólkülönbség. Csapa-
tunk a mezőnyben a legkevesebb gólt kapta,
köszönhető a remekül együttműködő védelemnek
és Szombathelyi Dávid kapusunknak, aki több
büntetőt is védett a bajnokságban.

Csapatunk 6 alkalommal is hátrányba került
a tavaszi szezon során, ebből 4 alkalommal sike-
rült megfordítani az eredményt, 1 alkalommal
pedig döntetlen lett a mérkőzés végeredménye. Az
utolsó hazai mérkőzésen Kiss Gábor góljaival a
hosszabbításban, a szezonzárón pedig a 88. perc-
ben Orbán Zsolt nagyszerű ballábas csavarásá-
nak köszönhetően gyűjtöttük be a 3 pontot,
melyeknek köszönhetően a csapat a 2. helyet
szerezte meg! 

Kiss Gábor a góllövő lista 2. helyén végzett 24
találattal.

Utánpótlás csapataink rendszeresen szerepel-
tek a körzeti utánpótlás tornákon, az U7-es, U9-
es és U11-es csapataink szép sikereket értek el.
U11-es csapatunk május hónapban meghívást
kapott az MLSZ-től a Telkiben megrendezésre
kerülő utánpótlástornára. Itt 16 csapat közül a
8. helyen végeztek a gyerekek. Sikerüket beárnyé-
kolta tehetséges kapusuk, Páros Roland súlyos
térdsérülése. Ezúton is mielőbbi felépülést kívá-
nunk neki.

Egyesületünk Csillag Péter újságíró jóvoltából
szerepelt a Nemzeti Sport május 23-i különkia-
dásában. A cikk elérhető internetes felületen a
nemzetisport.hu Hátsó füves blogján.

Egyesületünk felnőtt csapatainak bankettje és

éremátadó ünnepsége június 6-án volt, melyen
az ezüstérmeket a Megyei Labdarúgó Szövetség
elnökségi tagja, Horváth Ernő adta át. A rendez-
vényen részt vett továbbá Krisztin N. László pol-
gármester, Nagy Lajos, Forintos Ervin képviselő
urak, akik a többi képviselővel egyetemben
magánszemélyként is támogatták az egyesületet
és a rendezvényt.

Ezúton is szeretnénk megköszönni szurkoló-
inknak, hogy az idegenbeli mérkőzéseinkre is
szép számmal elkísérték és a végsőkig buzdítot-
ták csapatainkat. Köszönjük mindazoknak, akik
szurkolói póló vásárlásával, városi rendezvénye-
ken történő sütés alkalmával, vagy egyéb más
módon támogatták egyesületünket és annak ren-
dezvényeit. Köszönjük támogatóinknak a tárgyi
és pénzbeni felajánlásokat egyaránt. Egyesüle-
tünk sikere a település sikere is, melyhez nagyon
sokan hozzájárultak. Köszönjük!

Lukács László edző

Badacsonytomaj Sportegyesület évértékelője

Fotó: Kalmár

Álló sor: Lukács László edző, Varga Roland, Tombor Zsolt, Csik Zsolt, Szente Sza‐
bolcs, Kiss Gábor, Tombor Péter, Csik Milán, Hanák Balázs, Orbán Zsolt, Lesz
Ferenc elnök. 
Ülő sor: Horváth Norman, Szántai Attila, Kuti Máté, Szombathelyi Dávid, Nagy
Tamás, Varga Ádám, Molnár Gergely, Baumann Szabolcs. A képről hiányzik: Kiss
Márton, Mejlinger Zsolt, Tombor Róbert, Szombathelyi Ferenc

Fotó: Kalmár

Fotó: Fekete

Álló sor: Lukács László edző, Szombathelyi Ferenc t. vezető, Tobak Róbert, Zab
László, Márkus Ferenc, id. Vadász Attila, Nagy Richárd, Zab Attila, Pál József, Varga
László, ifj. Vadász Attila, Molnár Mátyás, Tölli Ferenc, Raposa András, Lesz
Ferenc elnök. Ülő sor: Herjavecz Rajmund, Fülöp Dominik, Pintér Márton, Tom‐
bor Péter, Nagy Tamás, Varga Ádám, Sikos Attila, Tobak Dominik. A képről hiány‐
zik: Rádai Marcell, Kun Szabolcs, Lukács Ádám, Czilli Kristóf

A BSE mérkőzései
Tart. I. cs.

03. 14. B.tomaj – Gulács 2-0 4-0
03. 22. Nyirád – B.tomaj 0-5 1-3
03. 29. B.tomaj – Révfülöp 1-2 0-1
04. 05. Balatonszepezd – B.tomaj1-5 1-1
04. 08. B.tomaj – Fűzfő AK (Magyar Kupa)3-1
04. 26. Balatonederics - B.tomaj 0-2 2-3
05. 03. B.tomaj – Taliándörögd 4-1 4-1
05. 10. Káptalantóti – B.tomaj 1-4 2-12
05. 17. B.tomaj - L.I.- Uzsa 0-0 2-1
05. 24. Monostorapáti - B.tomaj 1-3 1-2

Csapatban a Badacsonytomaji Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság csapata vitte el a győztesnek
járó serleget, megelőzve Pápa és Veszprém leg-
jobbjait. A 100m-es akadálypályán az egyéni
eredményeket összevonva a II. helyen végeztünk.
Kismotor fecskendő szerelésben szintén a II.
helyezettnek járó trófeát hozhattuk haza. A
4x100m-es próbán a győztesnek járó serleget
emelhettük a magasba.

Az összetett eredmények alapján az első helyen
végeztünk a megyei versenyen, ami a Badacsony-
tomaji Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 1992-
es fennállása óta egyedülálló eredmény. A sike-
rünk azért is „kiemelkedő" mert nem a parancs-
nokság sportolóiból összeválogatott csapat érte el
ezt az eredményt, hanem a „C" szolgálati csoport.

Varga Norbert-Ky

Győztes tűzoltókxFolytatás az 1. oldalról



A frekventált helyen lévő képzőközpont fő szol-
gáltatása a közcélú tevékenységek biztosítása a
Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig helyi
akciócsoport területén működő önkormányzati,
vállalkozói, nonprofit szereplők számára, vidék-
fejlesztési, oktatási, képzési lehetőségek, jogi,
pályázati tanácsadásoknak a biztosítása. A sok-
rétű tevékenységhez hét szervezettel kötöttek már
szerződést, az alapvető infrastrukturális felszere-
lés biztosított és heti négy napon tart nyitva az
intézmény.

Hiánypótló ez az intézmény – mondta Mészá-
ros László, a Leader csoport elnöke -, hiszen itt
többek között iskolarendszeren kívüli oktatás fog

folyni, szorosan kapcsolódva a vidékfejlesztési
stratégia megvalósításához. Ky

Kimagasló teljesítményével a Hotel Bonvino
Wine & Spa idén is elnyerte a TripAdvisor Kivá‐
lósági Tanúsítványt, amelyet az utazók értéke‐
lései alapján ítélnek oda.

A díjat immár ötödik éve a vendéglátásban
nyújtott kiváló teljesítmény elismeréseképpen
adják és kizárólag olyan létesítmények érdemlik
ki, amelyek folyamatosan kiváló utazói értékelé-
seket kapnak a TripAdvisoron. A Kiválósági Tanú-
sítványt olyan szállások, étkezőhelyek és látniva-
lók nyerik el a világ bármely részéről, amelyek
minden alkalommal nagyszerű élményben tud-
ják vendégeiket részesíteni. 

A Hotel Bonvino Wine & Spa csapatának min-
den tagját rendkívül nagy büszkeséggel tölti el,
hogy elnyertük ezt a díjat és szeretnénk köszö-
netet mondani minden korábbi vendégünknek,
akik időt szakítottak arra, hogy értékelést írjanak
rólunk a TripAdvisoron – mondta Török Péter, a
Bonvino ügyvezető igazgatója. Nincs annál jobb
ajánlás, mint amikor egy vállalkozást elismerik
saját ügyfeleik. Az ő értékeléseiken alapuló tanú-
sítvány egy olyan kitüntetés, amely kifejezi a
bizalmat vállalkozásunk felé, és elismeri elköte-
lezettségünket a kiválóság mellett.               Ky

A Badacsony Hegyközség és a Badacsonyi Bor‐
vidék Hegyközségi Tanácsa által szervezett XXV.
Badacsonyi borversenyének megnyitóját április
30‐án tartották a NAIK Badacsonyi Szőlészeti és
Borászati Kutató Intézetében.

Az esemény ünnep is egyben, a termelők előző
évi munkájának elismerése, megmérettetése –
emelte ki köszöntőjében Borbély Tamás elnök.
Nagyon örvendetes, hogy a Budapestről a Corvi-
nus Egyetemről, a NÉBIH-től és a korábbi fenn-
tartónktól is érkeztek bírálók – tette hozzá dr.

Májer János igazgató. 
A tavalyi évtől tartjuk a hegyközséggel össze-

vontan a borversenyünket – tudtuk meg Borbély
Tamás elnöktől – hiszen korábban is közel volt
egymáshoz a két rendezvény és ezért nagyon
nehéz volt mind a bírálókat, mind a nevező ter-
melőket összegyűjteni. A hagyományos fajták
mellett részt vesznek ezen a versenyen az újab-
bak, mint a Zeusz, Rózsakő, Vulcánus. Különle-
gessége még a Badacsonyi Borvidéki Borverseny-
nek, hogy minden évben ez a Kéknyelű borok ver-
senye is, - ami az országban és világban is egye-
dülálló Janki Ferenc szerint – ennek az ered-
ményhirdetése a Kéknyelű Virágzás Ünnepén
lesz. (32 kéknyelű vett részt).

A borverseny Champion-díját a NAIK Kutató
Intézet 2012-es Olaszrizlingje kapta, Nagy Arany-
érmet érdemelt a Borbély Családi Pincészet Kft.
2012-es Olaszrizling Jégbora, Part Imre 2011-es
késői szüretelésű Olaszrizlingje és az Első Magyar
Borház- Szeremley 2003-as késői szüretelésű
Zeus-a. Emellett még 43 arany, 109 ezüst, 69
bronz és 3 oklevél minősítés született.          Ky

Anyakönyvi Hírek

Deák Diána és Bábi Szabolcs Barna
május 15-én kötött házasságot

Körmendi Lilla és dr. Pintér Ákos
április 25-én kötött házasságot

Kőmives Elza
született március 30-án

Kőmives Zsolt és Németh Kinga Réka 
gyermeke
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Versennyel ünnepelték a bort

Kiváló a Bonvino

Fotó: Kalmár

Badacsonytomaji sportolók is aktív részesei
lehettek a május 23‐án Hajóson megkezdődött
és június 2‐án ugyanott befejeződött Nemzeti
Bormaraton futórendezvénynek.

Giczi Mária és Laposa Bence Balatongyöröktől
Tomajig hozta a stafétabotot, ahol Krisztin N.
László polgármester köszöntötte őket, a szerve-
zőktől pedig emlékérmet vehettek át.

A 2573 km hosszú és 11 napig tartó maraton-
váltóval körbefutották Magyarország 22 borvidé-
két és 103 települést érintettek. Magyarország
borvidékeinek népszerűsítésében mintegy ötezren
vettek részt, s egyúttal a maratoni váltófutás
világrekordját is szerették volna megdönteni.  Ky

Fotó: Kalmár

Nemzeti Bormaraton

PEB kitüntetés
Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képvi-

selő-testületének nevében ezúton szeretnék gra-
tulálni a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület tag-
jainak, a kiemelkedő tevékenységük elismerése-
ként megszerzett „Az Év Veszprém Megyei Polgá-
rőr Egyesülete” cím kitüntetéshez. Áldozatos, fele-
lősségteljes munkavégzésükhöz kívánok jó erőt,
egészséget!      Krisztin N. László polgármester

Megnyitott a Vulkán KépzőközpontxFolytatás az 1. oldalról (x)
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Micsoda szeretettel ejti ki Jézus ezt a nevet:
Márta, Márta. Gyakran meg szokott állni ebben
a betániai házban, Jeruzsálem kapujában meg-
pihenni tanítványaival. Kint a városban vitába
kell szállnia, szembeszegülnek vele és visszauta-
sítják, itt viszont békére és befogadásra talál.
Márta tevékeny és kezdeményező. Ezt bizonyít-
ja testvére halálának az esete is, amikor nem
hagyja annyiban a beszélgetést Jézussal, hanem
tovább kérleli őt. Márta erős asszony és mély hit-
ről tesz tanúságot: „Én vagyok a feltámadás és
az élet. Hiszed ezt?” – kérdezi tőle Jézus, és ő
habozás nélkül válaszol: „Igen, Uram, hiszem.”
Most is sürög-forog, hogy méltóképpen fogadja
a Mestert és tanítványait. Ő a háziasszony (a
neve, Márta is azt jelenti, úrnő, gazdaasszony),
tehát felelősnek érzi magát. Valószínű vacsorát
készít a tisztelt vendégnek. Mária, a húga magá-
ra hagyja őt teendőivel. A keleti szokásokkal
ellentétben nem a konyhában tartózkodik,
hanem a férfiak között hallgatja Jézust. A lábá-
hoz ül, az igazi tanítványokra jellemző módon.
Ezért jegyzi meg Márta méltatlankodva: „Uram,
nem törődöl vele, hogy húgom elnézi, hogy egye-
dül szolgáljalak ki? Szólj neki, hogy segítsen
nekem!” Erre válaszol aztán Jézus nagy szeretet-
tel, de határozottan: „Márta, Márta! Sok min-
denre gondod van, és sok mindennel törődsz,
pedig csak egy a szükséges.”

Talán nem örült Jézus a tevékenykedésnek,
Márta nagylelkű szolgálatának? Nem értékelte a
vendéglátást, és nem kóstolta volna meg szívesen

az ételt, amit éppen készített neki? Nem sokkal ez
után az eset után példabeszédeiben méltatja az
intézőket, a vállalkozókat és a szolgákat, akik jól
gazdálkodnak és kamatoztatják talentumaikat.
Még a fineszességüket is megdicséri. Hogy ne örül-
ne, amikor látja, micsoda lendület van ebben az
asszonyban, és milyen ragyogó vendégséget ren-
dez nekik. Amit kifogásol, az a türelmetlenség, az
aggodalom, ami a munkáján érződik. Márta
„sürög-forog”, izgul és nyugtalan. Már nem ő irá-
nyítja a munkát, hanem a munka kerekedett felül
rajta és az uralja őt. Már nem szabad, hanem az
elfoglaltságának rabja lett. Talán nem esik meg
néha velünk is, hogy beleveszünk ezernyi tenni-
valónkba? Magával ragad és elvonja figyelmünket
az internet, a chat, a sok fölösleges sms. Vagy
akkor is, amikor komoly elfoglaltságok kötnek le:
elfeledkezünk arról, hogy figyelmesek legyünk
mások iránt és meghallgassuk, aki mellettünk
van. Főként fennáll a veszélye, hogy szem elől
tévesztjük, miért is, kiért is dolgozunk. A munka
és más elfoglaltságuk önmagukban válnak céllá.

Más esetekben a nyugtalanság, a félelem ragad
magával különböző problémák miatt: családi,
anyagi, munkahelyi vagy iskolai nehézségek
aggasztanak, saját jövőnk vagy a gyermekeinké,
és elfelejtjük Jézus szavait: „Ne aggodalmaskod-
jatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit
iszunk? Ezeket a pogányok keresik. Mennyei
Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van.” Mi
is megérdemeljük a dorgálást Jézustól: „Márta,
Márta! Sok mindenre gondod van, és sok min-

dennel törődsz, pedig csak egy a szükséges.”
Vajon mi az egyetlen szükséges? Az, hogy meg-

hallgassuk és megéljük Jézus igéit. Ezzel szem-
ben – és Jézussal, aki szól – nem lehet semmi
ellenvetésünk. Ha valóban vendégül akarjuk látni
az Urat, hogy otthon érezze magát, akkor be kell
fogadnunk, amit mond. Úgy, ahogyan Mária
tette, ő mindenről elfeledkezett, Jézus lábaihoz
ült, és egyetlen szavát sem hagyta figyelmen
kívül. Ne akarjunk kitűnni vagy példát mutatni,
csak Jézus kedvét keressük, azt, amivel az ő
országát szolgálhatjuk!

Amint Márta, mi is meg vagyunk hívva, hogy
„sürögjünk-forogjunk” mások javára. Jézus azt
tanította, hogy az Atya örül, ha „sok gyümölcsöt”
termünk, és még nála is nagyobb dolgokat fogunk
tenni. Elkötelezettséget, odaadást kér a munká-
ban, találékonyságot, merészséget és vállalkozó
szellemet. De nem kedves előtte a nyugtalanság
és a félelem, azt akarja, hogy béke töltsön el ben-
nünket, mert tudjuk, hogy Isten akaratát telje-
sítjük. Az egyetlen szükséges tehát az, hogy Jézus
tanítványaivá váljunk, hagyjuk, hogy Ő éljen ben-
nünk, és figyeljünk a sugallataira, halk hangjá-
ra, amely pillanatról pillanatra vezet bennünket.
Így Ő fog irányítani minden tettünkben.

Így nem leszünk szétszórtak és nem fogunk
beleveszni a „sürgés-forgásba”, mert Jézus igéit
követve csak a szeretet vezet majd bennünket.
Bármilyen elfoglaltság közepette is csak egyetlen
dolgot fogunk tenni: szeretünk.

F C István atya

Katolikus üzenet: „Márta, Márta! Sok mindenre gondod van, és sok mindennel törődsz, 
pedig csak egy a szükséges.” (Lk 10,41-42)

Hirdetés
Édesanyám mellé (87 éves) keresek Bada-

csonytomajban (Borbarátok közelében) napi 4-
5 órás felügyeletet. 3 hónapos munka lenne
június-augusztus végéig. Nem ápolás, kizárólag
idősfelügyelet. Érdeklődését várom a +36-
30/245-7336 telefonszámon.

Dr. Eben Alexander, Ptolemy Tompkins: 
A mennyország felfedezése

Az idei évi érdekeltségnövelő támogatásból
beszerzett könyvek egyike Dr. Eben Alexander A
mennyország felfedezése című könyve, melynek
első része – A mennyország létezik – már sok olva-
sónk tetszését elnyerte. A második kötet valami-
vel rövidebb, de ugyanolyan érdekesnek bizonyul,
mint az első. Az író sok emberrel találkozott és leve-
lezett, akikre hatással volt a története. Ezekből a
levelekből, bölcsekkel, természettudósokkal és hét-
köznapi emberekkel folytatott beszélgetéseiből írta
meg könyvét a szerző. Az életnek és az univerzum-
nak mélyebb jelentősége van a földi létezésnél, a
mennyország tényleg létezik, mi pedig kozmikus
lények vagyunk – derül ki a könyvből.

Kovács L. Krisztián könyvtáros

Könyvajánló
Férhezli Ninetta Badacsonytomajon született
1990‐ben, itt járt általános iskolába, de csak az
érettségi után döntötte el, hogy cukrász szeret‐
ne lenni.

– Miért pont cukrász, űzte már valaki a család-
ban ezt a foglalkozást?

– Az ötlet onnét eredt, hogy nagyon szerettem
rajzolni, de nem sikerült olyan középiskolába
bekerülnöm, ahol ezzel többet foglalkozhattam

volna. Ebben a szakmában viszont kiélhetem kre-
atív ambícióimat és nagyon szerettem a veszpré-
mi szakmunkásképzőbe járni. A Muskátliban vol-
tam tanuló, de nem cukrászként kezdtem, hanem
szüleim vállalkozásában dolgoztam eladóként.
Többen bíztattak, hogy próbáljak meg vállalkozó-
ként cukrászkodni. Szüleim révén már belekós-
toltam ebbe az életformába, ezért áprilisban bele-
vágtam, igaz hónapokig tartott a rengeteg utána-
járás, az engedélyek beszerzése. Szüleim segítet-
tek a lakásban kialakítani a „műhelyt”, ami alap-
nak nagyon jó. Egyelőre csak elindultam, a célom
viszont az, hogy egy kicsi, de minden tekintetben
megfelelő helyet alakíthassak ki. Addig rendelés-
re dolgozom az átalakított lakásban, mert az üzlet-
helység még nem fér bele a költségvetésbe.

– Mennyire hagyják a megrendelői, hogy kiélje
fantáziáját, megvalósítsa ötleteit?

– Hála Istennek nagyon, gyakran vannak ext-
rém kérések, de konkrét elképzelés esetén is rám
bízzák a megoldást és nagyon szeretem ezeket a
kihívásokat. Persze a hagyományos cukrász ter-
mékeket, tortákat, szelet süteményeket, pogá-
csákat is elkészítem. Igyekszem a házias ízeket
előtérbe helyezni a hagyományos receptek alap-
ján. Ky

Útkeresők: Férhezli Ninetta

Fotó: Kalmár

Osztálytalálkozó
A badacsonytomaji Általános Iskola 1954-

ben végzett tanulói - korábbi találkozójukon -
úgy döntöttek, hogy a jövőben évente, június
utolsó szombatján találkoznak. 

A 2015. évi osztálytalálkozó szervezése érde-
kében kérem az öreg-diákokat, hogy részvételi
szándékukat a 87/471 384 telefonszámon szí-
veskedjenek jelezni. Mórocz István

badacsonyörsi szervező

Hangverseny
Szeretettel meghívunk minden kedves

érdeklődőt a budapesti Dohnányi Ernő Zene-
iskola Gitár-, Harmonika-együttesének és
Kórusának Hangversenyére június 26-án
(pénteken) 19:00-kor. 

Helyszín: Római katolikus templom.
A belépés ingyenes.

Bábszínház
A Bugajakab Magyar Mesezenekar és a Buda-

pesti Bábszínház előadásai a Balatonon egész
nyáron június 22. és augusztus 23. között. Hely-
színek: Badacsonytomaj, Egry Művelődési Ház,
minden hétfőn 15:30-kor; Zánka, Faluház, min-
den hétfőn 19 órakor; Kővágóörs, művelődési
ház, minden vasárnap 14:45-kor.
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A textil – bőr –kézműves verseny országos dön‐
tőjében  a SZÍN‐VONAL Alapfokú Művészeti Isko‐
la badacsonytomaji  diákja, Gerstenkorn Amália
3. helyezést ért el bőrműves kategóriában.                                                                                                               

A verseny célja az
alapfokú művészeti
iskolák képző- és
iparművészeti ágán
tanuló tehetséges
diákok tárgytervező,
tárgyalkotó, eszköz-
használó képessége-
inek, esztétikai igé-
nyességének, kreati-
vitásának értékelése
volt. A diákok három

kategóriában: textilműves, bőrműves és kézmű-
ves kategóriában indulhattak. A verseny fordu-
lói : iskolai válogató, országos verseny elődöntő-
vel és döntővel. Az elődöntőből a badacsonytoma-
ji diákok közül ketten - Vigánti Virág kézműves
és Gerstenkorn Amália bőrműves - kategóriában
kerültek be a döntőbe igényes pályamunkáikkal.
Már ez nagyon szép siker, hiszen az egész ország-
ból neveztek a versenyre a művészeti iskolák
tanulói.  A két napos országos döntőre május 22-
23-án került sor. A lányok nagyon szépen dolgoz-
tak a versenyfeladatokon, első nap egy szabadon
választott, másnap pedig a kötelező feladatot kel-
lett megoldani. Nagy izgalommal vártuk az ered-
ményhirdetést, hiszen 110 versenyző alkotott
gyönyörű tárgyakat az ékszerektől az agyagedé-
nyig. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek!  A díj-
kiosztón együtt örülhettünk Gerstenkorn Amá-
lia bőrműves kategóriában elért 3. helyezésének!
Gratulálunk Máli!    

Molnár Annamária 
felkészítő tanár

Amália sikere

Fotó: Baranyai

1965‐ben fejeztük be Badacsonytomajon az
általános iskolai tanulmányainkat, május 30‐án
volt a badacsonyi Rózsakő étterem‐borozóban
az 50. évfordulós ünnepségünk.

A két osztály találkozóját együtt szerveztük meg,
51 végzős diákból 19-en jöttek el a találkozóra, 15
fő egészségi ok, vagy fontos elfoglaltság miatt
maradt távol a hívó szó ellenére. Megemlékeztünk
arról a 17 személyről, akik már nem lehetnek köz-
tünk. Hívásunk ellenére egészségi okok miatt nem
tudott eljönni a településünkön élő három tanár-
nő: Csala Ilona (a tanárnő elhunyt, szerk), Riba Ist-

vánné és Zanyi Károlyné Gitta néni.
Kellemes ebéd és ízletes badacsonyi borok mel-

lett jó hangulatban töltöttük el a délutánt, bará-
ti beszélgetéssel, visszaemlékezéssel az iskolai
időszakra. Ez a találkozó volt a második a tanul-
mányaink befejezését követően, az előzőt 5 éve
tartottuk.

Megállapodtunk abban, hogy a következő talál-
kozóval nem váruk újabb 5 évet, két év múlva
szeretnénk ismét összejönni. Visszajelzés alapján
megállapíthatjuk, hogy mindenkiben kellemes
élmény marad a Badacsonyi hegy oldalában eltöl-
tött délután. Sall Csaba

Fotó: Sall

50. évforduló Badacsonyban

Már 6. alkalommal készült el a Badacsony és
környéke falinaptár, melyet a város állandó lakói
ez évben is ajándékba kapnak meg.

Mindannyiunk igényének megfelelően a 2016-os
falinaptár színes fényképekkel jelenik meg, így is
mondhatjuk: Színes Badacsonynak színes nap-
tár! Tavaly a város vendégei is örömmel fogadták
a „szívesség mellé a színességet”, sokan kapták
ajándékba szállásadóiktól. A naptáron a nevesebb
programokon túl új képek is találhatók: a Kisfa-
ludy ház és a Szent István kápolna képe. Utóbbi
környezetének rendbetételéhez –az elmúlt évek-
hez hasonlóan - minden eladott naptárból vissza-
juttatok Földi István plébános úrnak 50 Ft-ot.

A naptár a következő helyszíneken vehető át:
a régi Polgármesteri Hivatal földszintjén, a nem
rég nyílt Biztosítási Irodában hétköznap, nyitva-
tartási időben, június 22-től, hétfőtől Tóthné
Szabó Zsuzsannától. Vásárlásra is van lehetőség
Badacsonytomajon, a Fő utca 10. sz. alatti Aján-
déküzletben vagy a badacsonyi móló újságos
pavilonjánál Mejlinger Anitánál.

A színes naptár ára változatlan, csupán 490 Ft,
nem hajtogatott, vastagabb, mint korábban,
kevésbé sérülékeny.

A részletekről minden badacsonyi állandó
lakost - a szokásos módon – levében is értesítek.

Végül, de nem utolsósorban a badacsonyi pol-
gárok nevében köszönetet mondok dr. Sellyei
Ferencnének, Marikának, mert az első perctől
kezdve önzetlenül, lelkesen a segítségemre volt
abban, hogy hogy Önökhöz eljusson a naptár. Ez
ugyan apró összefogásnak tűnik a közösségépí-
tésben, de sok ilyen „kicsi” összefogás, együtt
gondolkodás nagyban segítheti Badacsonyt és az
itt élőket.

Hajrá Badacsony! Vecsey András

Badacsonyi falinaptár

Elhagyták az óvodát
A Pipitér Óvodában a nagycsoportosok ballagá-

si ünnepélyének keretében nemcsak a gyerekek-
től, hanem három, a nyugdíjas éveit megkezdő
kolléganőnktől Nagy Lászlóné óvodavezetőtől, Hor-
váth Erzsébet óvónő és Biró Tiborné dadus néni-
től köszöntünk el. Boldog, tartalmas, egészségben
gazdag nyugdíjas éveket kívánunk számukra! A
felnőttek mellett a gyermekek is elbúcsúztak ver-
sekkel, dalokkal, megköszönve mindazt a gondos-
kodást, szeretetet, amelyet tőlük kaptak. 

Gyermeknap
Május 29-én vidám zsongástól volt hangos a

Pipitér Óvoda, gyereknapot tartottunk, ahová
hagyományaink szerint meghívtuk leendő óvodá-
sainkat és a szülőket is. Az egész nap az egész-
séges életmód jegyében telt, a tízórait és az ebé-
det is a szülők által felajánlott zöldségekkel, gyü-
mölcsökkel egészítettük ki, felhívva ezzel gyerme-
keink figyelmét az egészséges étkezés fontossá-
gára. A délutáni pihenőt zenés torna követte,
utána megható látvány volt a finom zöldségek-
kel, gyümölcsökkel és egészséges süteményekkel
telerakott asztal köré gyűlt gyermeksereg falato-
zása. A bőséges uzsonna után a gyerekek Váczi-
né Zapletál Gyöngyi által vezetett táncházon,
sportvetélkedőn vehettek részt, illetve kézműves
tevékenységeket folytathattak. Végül mindenki
meglepetéssel térhetett haza.

Köszönet
Intézményünkben nagyon sok olyan feladat

adódik, amelyet csak „férfiember” tud elvégezni,
intézményi karbantartó hiányában ezért gyakran
kérünk segítséget szülőktől. Így történt ez nem-
régiben is, ezért nagyon hálásak vagyunk mind-
azoknak, akik segítséget nyújtottak számunkra.
Az óvoda dolgozói nevében megköszönjük Borbás
Norbert (Luca és Nórika édesapjának) önzetlen
munkáját, melynek során egy polcrendszer került
az óvoda hátsó folyosójára. Köszönjük továbbá a
nehezebb bútorok mozgatására alkalmas kocsit,
amelyet Fekete László közreműködésével készí-
tett óvodánknak.

Tanév végén ezt a fórumot is kihasználjuk
annak céljából, hogy köszönetet mondjunk mind-
azon szülőknek, akik bármely módon támogat-
ták ebben az évben is óvodai nevelő munkánkat.
Óvodásaink nevében ezúton is köszönjük Nagy
Lajos képviselő többszöri felajánlását, Sall Csa-
báné hozzájárulását a bál sikeréhez.  FÉ

Óvodai események

A Tatay Sándor Általános Iskola tanulói „Jó tanu‐
lói és jó sportolói” jutalomkiránduláson vehettek
részt a kehidakustányi termálfürdőben 49 fővel.

Nagyon jól éreztük magunkat, de el is fárad-
tunk, mivel a csúszda és a forgó medence min-
denki tetszését elnyerte. Élménnyekkel gazda-
gon tértünk haza, köszönjük az iskolának, hogy
részt vehettünk a kiránduláson.

Tóth Fruzsina 6. o. tanuló

Kirándulás

Fotó: Iskola
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A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület nyolca‐
dik alkalommal rendezte meg május 24‐én azt
a pünkösdi programot, melynek fénypontja a
csoportos eljegyzés volt.

A Rózsakő élő legendája most is hatott a sze-
relmesekre, üzeni a hét pár, akik az idilli környe-
zetben, a szerelmesek kövénél jegyezték el egy-
mást - mondta Békássy János, a Badacsonyi
Céh Turisztikai Egyesület elnöke.

Az ünnepi ceremónia a templom előtt Földi Ist-
ván atya áldásával kezdődött, majd lovas kocsik-
ra szálltak a párok és elindult a pünkösdköszön-
tő menet a Rózsakőhöz, mely régi hagyományo-
kat elevenített fel a párválasztás és az újjászüle-
tés alkalmából. A megállóknál – Borbarátok Ven-
déglő és Borház; Bacchus Vendéglő & Borbarlang
Vinotéka; Dísztér; Móló; Rózsakő, Szegedy Róza-
ház - borral, finomságokkal kínálták a párokat
és vendégeiket. Legendás környezetben, a Rózsa-
kőnél a szerelmesek eljegyezték egymást és örök
hűséget fogadtak.

Az eljegyzés után a Szegedy Róza-házban koc-
cintottak a Borbély Családi Pincészet díjnyertes
Kéknyelű borával. Ezután következett a játék, a
tánc és a kívánság léggömbök eleresztése. Sor-
solás útján pedig kiválasztották azt a nyertes
párt, akik egy hosszú hétvégét tölthetnek el Bada-

csonyban. Idei évben a nyereményt az Óbester
Panzió tulajdonosa, Illés Zoltán ajánlotta fel a sze-
rencsés párnak. A jó hangulatról Szabó Richárd

vőfély és a Badacsonytördemic Néptáncegyüttes
gondoskodott. 

Egy biztos jövő évben is Pünkösdkor várják a
szerelmespárok jelentkezését, hisz tudjuk a legen-
da tovább él. Vízkelety Dóra

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
elnöksége és munkaszervezete ezúton is
szívből köszöni támogatói és tagjai segítsé-
gét az eljegyzésen való közreműködésben.
A rózsaszirmokért pedig külön köszönet a
lakosságnak és az egyesületi tagoknak is.

A Rózsakő élő legendája

A Badacsonyi Bor7 programja
Szeretettel várjuk az érdeklődőket program-
jainkra:
Július 17-20. Házigazda DJ Sosemvolt:
Július 17.
21 óra Roy és Ádám – Bizony már jó pár év eltelt

azóta, hogy a Roy & Ádám zenekar berobbant
a köztudatba, s ahogy a daluk is mondja, a
csapból is ők folytak. Most Badacsonyban is
megmutatják, milyen is az igényes élőzene.

Július 18.
19 óra Badacsonyi Borhetek hivatalos megnyi-

tása, Badacsonyi Borvidéki Borverseny ered-
ményhirdetése

20 óra Tördemic Néptáncegyüttes – Hatodik éve
táncolnak együtt felnőttek és gyerekek az együt-
tesben nagy sikerrel. Badacsonytördemicről és
a környező településekről jelenleg 18-20 fel-
nőttet és két korcsoportban 50 gyermeket oktat
az együttes művészeti vezetője, Szabó Csaba,
aki a népművészet ifjú mestere cím és számos
díj  birtokosa.

21 óra Manoya – Manoya, azaz Hodosi Enikő
dalaiban az akusztikus világot finom elektro-
nika fűszerezi, de a legfontosabb összetevő
mégis Enikő sajátos énekhangja, életfilozófiája
és szövegei, amelyek alternatívát kínálnak a
mai zenei világ gyakran felszínesen harsány
popkultúrájával szemben.

Július 19.
21 óra Pankastick! – A Pankastic! létrejöttekor

a zenekar szeme előtt egy igényes és új popze-
nei stílus megalkotása lebegett: saját számaik
könnyed dallam- es szövegvilága, régi sztend-
erdek és örökzöldek átültetése akusztikus
hangszerekkel a francia “manouche swing” vilá-
gába, megfűszerezve mindezt a cimbalom egye-
di hangszínével.

Július 20.
21 óra Bogdán Norbert Trió – Bogdán Norbert

Nagykanizsán született és ma is ott élő fiatal
roma tehetség. A Snétberger Zenei Tehetségköz-
pont egyik legrégebbi diákja, aki 10 éves kora
óta foglalkozik intenzíven a zenével. Elsősorban
a gitárral és dalszerzéssel, énekkel.

Július 21-26. Házigazda DJ Bounce:
Július 21.
21 óra Snétberger Zenei Tehetség Központ

diákjai – A központ – Snétberger Ferenc roma
származású, Liszt-díjas gitárművész szakmai
irányításával – 2011-től évente 60 tehetséges
12-20 éves roma fiatalnak nyújt lehetőséget
zenei tehetségük kibontakoztatására.  

Július 22.
20 óra Tördemic Néptáncegyüttes
21 óra FRB – Helyi kötődésű fiatalok. Zenei stí-

lusuk fő irányvonala az alternatív rock és pop-
rock.

Július 23.
21 óra La Tresca (IT) – Az olasz zenekar rend-

szeres fellépője a Veszprémi Utcazene Fesztivál-
nak. A La Tresca zenéje nem háttérzene, hanem
igazi önfeledt bulizásra hívogató muzsika, ami
tökéletes napvégi feszültség-levezetésnek.

Július 24.
21 óra Hellokids – A zenekar repertoárján magyar

és külföldi slágerek szerepelnek, a ’70-es évek-
től egészen napjainkig. Az együttes erénye, hogy
mindent hangszeresen megszólaltatva, zenei
alapok alkalmazása nélkül, élőben szólaltat-
nak meg.

Július 25.
21 óra Borra-való – „Zenés csapatunkat Borra-

valónak kereszteltük, bordalokat és borverse-
ket játsszunk nagy örömmel. A Borra-való
együttes egy nyár végi szüret eredménye. Meg-
érleltük, mint a jó bort.”

Július 26.
21 óra Margaret Island – A zenekar tagjai sok

emlékkel kötődnek a Margit-szigethez, szerel-
mek, séták, bulik. A zenekar elhatározása, hogy
a magyar zenei életben kevésbé megtalálható
akusztikus, folkos popzenét játsszon.

Július 27-29. Házigazda DJ Elliot:
Július 27.
19:30 Szolnoki Lajos – A veszprémi Szolnoki

Lajos utcazenész, gitáros és ráadásul igen jól
énekel!

21 óra Járai Márk – A győri srác, aki Pécsett tanul
immár az egész országot bejárta akusztikus
dalaival, hogy bizonyítsa, igenis van létjogo-
sultsága az egy-szál-gitáros-éneklős-csendes-
ülős koncerteknek.

Július 28.
21 óra Ripoff Raskolnikov – „Amit Ripoff képvi-

sel, vérbeli közép-európai blues, hol heves érzel-
mi kitöréssel, hol féktelen vágtával, hol decens
melankóliával…. Szerelemről és barátságról,
jóleső egyedüllétről és kínzó magányról szólnak
a dalok, általa megélt helyzetek, mégis általá-
nos érvényűek, döbbenetesen nagy szívvel,
belső hittel és spirituális erővel előadva.”

Július 29.
21 óra Gájer Bálint – 2013-ban a TV2 "The Voice"

című műsorának ezüstérmese. A „swing her-
cege” minden embert táncra perdít zenéjével.

Július 30.
21 óra Ferenczi György és a Rackajam – A Rac-

kajam együttes műsorában összeolvad a
magyar kultúra, és a rock'n'roll forradalom sze-
retete. Így fér össze a kalotaszegi hajnali Pető-
fi és Gérecz verseivel, illetve Hendrix zenéjével.

22:30 Budapest Burlesque – A csapat leginkább
a századforduló közeli örökzöldek máig időtál-
ló alapjait örökíti át 21. századi technikai meg-
oldásokkal, amelyet egy zseniális, ámde egysze-
rű képi világgal is ötvöznek. Ebből jön létre egy
igazán modern és vidám swinges hangzás, és
ez teszi igazán egyedivé őket.

Július 31-augusztus 2. Házigazda DJ Séf:
Július 31.
21 óra 'Sir' Oliver Mally – Egy világhírű, osztrák

úriember a kortárs blues világából, aki alapve-
tően saját jó hangzású, színes, tömény és igen-
csak dögös darabjait adja elő, azonban reper-
toárjából nem hagyhat ki a blues igazi ünnep-
lése okán sem néhány olyan klasszikus dara-
bot. 

Augusztus 01.
21 óra Wombo Orchestra (FR) – Az elképesztő-

en sodró és felvillanyozó energiát az igazi medi-
terrán fieszta vidám hangulatával ötvöző, a jazz
finomságát a felvonuló zenekarok erejével, a
hiphop lüktető szövegeit a francia sanzonok
bájával ötvöző zenekar minden fellépése a szó
legszorosabb értelmében vett Élmény.

Augusztus 02.
21 óra Cimbaliband – „Természetes zenélési vágy

a motorja, valamiért itt szinte állandó buli van
és kicsattanó energia, amit kérdezés nélkül
meg is lovagolnak.”

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

Múzeumok Éjszakája
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a

Múzeumok Éjszakáján megrendezésre kerü-
lő koncertre, melyet június 20-án szombaton
18.00-tól tartunk a badacsonyi Egry József
Emlékmúzeumban. 

Fellépnek a budapesti Dohnányi Ernő Zene-
iskola tanárai és növendékei: Havjár Sámuel
– Harmonika, Fülöp Kornél – Gitár, Dras-
kóczy Zoltán – Gitár. 

A koncertre a belépés díjtalan.

Meghívó
Koltay Gábor filmren-

dező előadása június
19-én (pénteken) 17
órától Badacsonytoma-
jon az Egry József
Művelődési Házban.

Az előadás után film-
vetítés.

Várja Önöket szeretettel: Prof. Dr. Jobbágy
Gábor egyetemi tanár és Nagy István. Az est
moderátora: dr. Heinrich István.

A belépés ingyenes.

Fotó: Kalmár


