
A Tatay Általános Iskola hagyományai szerint búcsú‐
zott el június 12‐én az intézménytől, tanáraiktól,
társaiktól a tizenhét végzős diák, lezárva életük egy
jelentős szakaszát.

Folytatás a 8. oldalon.

A hagyományok szerint immár 13. alkalommal
tartották meg június 6‐án a szőlővirágzás ünne‐
pét a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintéze‐
tében.

A vendégeket ezúttal a Vinum Vulcanum Bada-
csonyi Borlovagrend új nagymestere Knolmajer
Ferenc üdvözölte, díszoklevéllel köszönve meg
elődje, Tóth János Zoltán munkáját. A badacso-
nyi borvidéken mindig fontos esemény a szőlő és
bortermelő emberek számára a kéknyelű virág-
zás ünnepe, a húsz megjelent borlovagrend pedig
emeli ennek fényét és az összetartozás érzését
erősíti. A reneszánszát élő Kéknyelű neve össze-
forrt a badacsonyi borvidék nevével, tájfajtává
vált, hiszen kizárólag itt termesztik – mondta a
nagymester. 

A szakmai program keretében Czerván György,
a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért
felelős államtitkára a szőlő-bor ágazat mezőgaz-
daságban betöltött szerepét elemezte, aktuális
információkkal kiegészítve. Mint szőlőtermelő
ember igazán értékelem azt a végeredményt, ami-
kor egymással koccinthatunk, hiszen tudom,
mennyi munka van mögötte, nagyra értékelem a
borászok tudását. A mezőgazdaság az elmúlt két
esztendőben nagyon jól teljesített, a jelenlegi hely-
zet is bizakodásra ad okot – folytatta az államtit-
kár. – A beruházások száma is egyre növekszik,
melynek új lendületet adhatnak a hamarosan
megnyíló új vidékfejlesztési források, amelyek
révén növekedhet az eredetvédelemmel rendelke-
ző borászati termékek minősége és értéke.

Reméljük, hogy a kényszerkivágások bevezeté-
se nemcsak a fitoplazma elleni harchoz nyújt
segítséget, hanem az ágazat imázsát romboló
elhanyagolt szőlőket is eltünteti – fűzte hozzá az
államtitkár előadásához dr. Májer János igazga-
tó. Közel húsz évvel ezelőtt elkezdtünk foglalkoz-
ni a hungarikumok témakörével – mondta dr.
Májer János –, amelyet a fajta oldaláról közelí-
tettünk meg. Konszenzusra jutottunk, hogy a
Nagy Magyarország területéről származó ősho-
nos, azzá vált és az itt született fajták tartozhat-
nak ebbe a körbe - az akkori nómenklatúra sze-
rint. A borágazathoz kapcsolódó nemzeti érté-
kekről szólva az igazgató kiemelte a szakma fele-
lősségét abban, hogy a valódi értékek bekerülhes-
senek az értéktárakba.

Kunszeri Miklós, a magyarországi borlovagren-
dek szövetségének főtitkára a magyar borlovag-

rendek szőlő-borkultúrában betöltött szerepéről,
történetéről adott tájékoztatást. 

Az előadások után a borlovagrendek felvonultak
a panoráma térre, ahol Krisztin N. László polgár-
mester mondott köszöntőt, kiemelve, hogy a folyé-
kony szerelem földjén ez a nap vidámság ünnepe
is. A mai előadások során az érték szó hangzott el
talán legtöbbször, ezek közé tartozik a kéknyelű,
de innét bármerre néznek értéket látnak.

Mindig örömmel teszek eleget ennek a felkérés-
nek – mondta Földi István plébános, esperes -,
hiszen Badacsonyhoz hozzá tartozik a szőlő, a
bor. S valójában az ember úgy tudja még lelke-
sebben végezni a feladatait, hogyha a Jóisten
áldása rajta van a munkáján és élvezi is annak
gyümölcsét. Ezért megáldom a szőlőt, a szőlővi-
rágokat és mindazokat, akik a szőlővel foglala-
toskodnak.

A bőséges termés reményében elhangzott áldás
után a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovag-
rend új tagjainak felavatása következett. Bará-
tossy Gábor, a NÉBIH Borászati és Alkoholos
Italok igazgatóságának helyettes vezetője, Czer-
ván György, a Földművelésügyi Minisztérium
agrárgazdaságért felelős államtitkára és Tornai
Tamás, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának
elnöke ezután lovagként viheti tovább a badacso-
nyi bor jó hírét. 

Nagyon örülök, hogy 13. alkalommal lehetek
jelen az isteni segítség kérésének e szép napján
– mondta Koczor Kálmán, a Magyarországi Bor-
lovagrendek Országos Szövetségének elnöke –
legyen Isten áldása a mezőgazdaság tevékenysé-
gén, mert a magyar gazdaságnak akkor voltak
kiváló eredményei, ha a mezőgazdaság kiválót
produkált. 

A 12. Kéknyelű Borversenyt az Első Magyar
Borház Szeremley birtok Kft. nedűje nyerte és a
Laposa Birtok Kft., valamint a Csanádi Pincészet
Bt. kapott még helyet a „dobogón. A programot
a legszebb tíz kéknyelű kóstolása, a Tördemic
Táncegyüttes műsora, végül a Hotel Halászkert
éttermében közös ebéd zárta. Ky

Testvér települési találkozónak adott otthont
Badacsonytomaj június első felében, amelyen a
lengyel Czempin és a szlovák Marcelháza 60‐60
fős küldöttségeit látta vendégül négy napon
keresztül az „Európa a Polgárokért” Európai
Uniós pályázat keretében.

Ez a rendezvény a marcelházi korábbi találko-
zó folytatása, a lengyelországi Czempinben pedig
várhatóan 2016-ban kerül megrendezésre.

A program céljai: kulturális sokszínűség meg-
őrzése, megismerése; európai ügyek helyi szinten
történő hatásainak megismerése; nemzetközi
kapcsolatok kiépülése; kulturális együttműkö-
dés; cserediák találkozók; jó gyakorlatok átvéte-
le; idegenforgalmi vonzerők bemutatása; helyi
kézműves termékek bemutatása.

Folytatás a 8. oldalon.
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Kéknyelű Virágzás Ünnepe

Isten áldása a szőlőn és művelőjén
Európai polgárság

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a
Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület június
20‐ra megbeszélésre hívta össze a Badacsonyörs
öreghegyi vízhálózat tulajdonosait. Az Egry
József Művelődési Házban 64‐en jelentek meg,
de emellett 13‐an képviseltették magukat.

A megbeszélést Simonné Visi Erzsébet és Visi
János vezette, az önkormányzatot Orbán Péter
alpolgármester képviselte. A tájékoztatóból kide-
rült, hogy Krisztin N. László polgármester közben-
járására Hartai Béla és Varga Péter a víz vissza-
nyitásához még hiányzó 3.600.000 Ft-ot támo-
gatásként átadta a DRV-nek. 

Folytatás a 3. oldalon.
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A kisiskolák tehetségsegítő programjainak támogatása
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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: 13.00-16.00-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, +36-30-693-4420
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: 9.00-19.00, Sz-V: 10.00-19.00
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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A szerkesztőség címe: Badacsonytomaj, Fő u. 14. Tel.: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289

A megjelent írások és levelek a szerzők álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményé-
vel. A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. A beküldött írá-
sokat minden esetben továbbítjuk az abban érintetteknek. A Badacsony újságban megjelent írások, fotók bárminemű
felhasználásához a kiadó és a szerkesztő írásos hozzájárulása szükséges.

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca. Tördelőszerkesztő: Huszák László

Az újság a település honlapján is olvasható!

Helyi közéleti lap

Következő lapzárta: 2015. augusztus 1. • A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A tavasz beköszöntével megsokasodtak az

ingatlanokon, kertekben elvégzendő munkák.
Mindannyiunk érdeke a rendezett, tiszta kör-
nyezet, mely életünk nagyon fontos része. Ezúton
szeretnénk felhívni a figyelmüket - a vonatkozó
jogszabályokon túl - az alább felsorolt közösségi
együttélési szabályok betartására.

1. Avar és növényi eredetű hulladékok meg-
semmisítése Badacsonytomaj belterületein:

A legegyszerűbb, legjobb módja a növényi ere-
detű hulladékok megsemmisítésére a komposz-
tálás, mert a keletkezett humusz újrafelhasznál-
ható.

Égetni a hatályos 21/2013. (IV.12.) önkor-
mányzati rendeletben megfogalmazottak szerint,
május 1. és szeptember 1. között TILOS.  A fenti
időponton túl is csak a biztonságot nem veszé-
lyeztető módon 8.00-18.00 között lehetséges.

2. Az ingatlanok rendszeres karbantartása,
művelése. Az ingatlanukon átvezető vízvezető
árkok gaz, gyom és akadálymentesítése.

3. Az ingatlan és a közterület közötti területek
folyamatos rendbetartása. Az úttest szelvényébe
lógó fák, bokrok, sövények rendszeres nyesése,
esetenként az elburjánzott adventív fajok (ecet-
fa, gyalogakác stb.) terjeszkedésének meggátolá-
sa.

4. Az ingatlan előtti járda, (járda hiányában
1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mel-
lett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület) továbbá, ha a járda és az út között kié-
pített vagy kiépítetlen terület van, annak gon-
dozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyom-
mentesítéséről, a hó eltakarításáról és a síkos-
ságmentesítésről az ingatlan tulajdonosának
kell gondoskodnia.

5. Szőlő- és növénytermeléssel kapcsolatos,
magánszemélyek ház körüli igényeinek kielégíté-
sét szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó tevé-

kenység, hétfő-szombat 06:00 óra és 21:00 óra
között, vasárnap és ünnepnapokon 08.00 óra és
20.00 óra között engedélyezett. Felhívjuk figyel-
müket, hogy a zajkibocsátó berendezés működ-
tetése csak abban az esetben engedélyezhető,
ha a zajkibocsátásuk nem haladja meg a min-
denkor hatályos környezeti zaj- és rezgésterhe-
lési határértékeket. 

Tartózkodni kell a mások pihenésének, nyugal-
mának zavarását keltő magatartástól! 

A fent leírt közösségi együttélés szabályainak
megszegői ellen a közterület-felügyelők helyszí-
ni bírságot szabhatnak ki, ami ismétlődés ese-
tén adózás szempontjából kedvezőtlenül hathat
ki az ingatlan tulajdonosaira. Ha kérdése, prob-
lémája van e tárgykörben, kérjük, hívja a közte-
rület-felügyelőinket: Sipos Ferenc 06-70-
3370864, Mékli Károly 06-70-4575929!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Önkormányzatunk a tiszta és egészséges kör-

nyezetünk védelmében kéri Önöket, ha ingatla-
nuk gondozása nem megoldható, akkor a fenti
esetekben forduljanak bizalommal a Badacsony-
tomaj VN Kft. (8258 Badacsonytomaj Fő út 14.
tel: 0687 571 048.) felé, ahol térítés ellenében
elvégzik a szükséges munkákat. 

Képviselő-testületünk megalakulása óta több
lakossági fórumon bíztatást és felhatalmazást
kapott az emberektől arra, hogy nagyobb figyel-
met fordítson a településkép javítására, az eddi-
gieknél szigorúbban és következetesebben ellen-
őrizze és tartassa be a település képét meghatá-
rozó szabályozásokat! Ehhez a munkához kérjük
az Önök segítségét! Ne csak a kerítéseken belül,
hanem azokon kívül is legyen szépen gondozott
Badacsonytomaj!

Közreműködésüket köszönjük! Szép nyarat
kívánunk mindenkinek!

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

Fontos információk a jegyzőtől

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Nemzeti Tehetségprogram keretében nyúj‐
tottunk be pályázatot angol nyelvi tábor szervezésére.

A NTP-KKT-A-14-0030 kódszámú pályázat 500.000 Ft-tal támogatta elképzeléseinket, melynek
fő célja az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése volt. A 2015. június 19-23. között lezajlott tábor
Enyingen a Kabóka Lovastanyán került megrendezésre, ahol az angol nyelv fejlesztése mellett élmé-
nyekkel teli szabadidős programokon vehettek részt tanulóink. A „2015 Fény Nemzetközi Éve” című
kezdeményezéshez is kapcsolódtunk, melynek keretében megtekintettük a „Láthatatlan Kiállítást”
Budapesten. Krisztin N. Lászlóné igazgató

Sikeres pályázat
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A Tapolcai Rendőrkapitányság minden évben
kiemelt figyelmet fordít az idegenforgalmi sze-
zonban a közrend, a közbiztonság, valamint a
Balaton partján élők, illetve a nyaralni, pihenni
vágyók szubjektív biztonságérzetének fenntartá-
sára és növelésére.

Ennek alapján többek között a rendőrség:
• A belföldi- és idegenforgalmi szempontból

frekventált területeken állandó és látható rend-
őri jelenlétet biztosít. 

• A nyári időszakban fokozott és összehangolt
bűnügyi, ifjúságvédelmi, közrendvédelmi, közle-
kedésbiztonsági ellenőrzéseket hajt végre.

• A több idegen nyelven elkészített bűn- és bal-
esetmegelőzési prevenciós kiadványokat a diákjá-

rőrök és diáktolmácsok segítségével eljuttatja a
turisztikailag frekventált helyekre, pl. strandokra.

• Az áldozattá válás elkerülése érdekében az
illetékességi területen található strandokon
komplex bűnmegelőzési figyelemfelhívó progra-
mot működtet.

• A turisztikai szempontból kiemelkedő forga-
lommal rendelkező, fokozottan veszélyes útsza-
kaszokon, a hétvégi időszakokban folyamatos
rendőri jelenlétet biztosít, figyelemmel kíséri a
forgalom alakulását, szükség esetén forgalomirá-
nyítási feladatokat hajt végre.

• Az eredményesség érdekében az akciók során
együttműködik a Polgárőrséggel és a társhatósá-
gokkal.         Nagy Judit megelőzési főelőadó

Az idegenforgalom rendőri szemmel

xFolytatás az 1. oldalról

B.tomaj VN Kft. mérlegadatai a 2014.
évi számviteli beszámoló alapján:

Eszközök Előző év Tárgyév
A. Befektetett eszközök 13091 9890
B. Forgóeszközök 7275 4871
C. Aktív időbeli elhat. 0 0
Eszközök összesen 20366 14761

Források Előző év Tárgyév
D. Saját tőke 15853 10506
E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 3752 3863
G. Passzív időbeli elhatár. 761 392
Források összesen 20366 14761

B.tomaj Városüzemeltető Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. - továbbiakban Kft. - működését
2009. január 1-jén kezdte meg a törv. előírások-
nak megfelelően. Korábban Kht-ként működött, a
Kft. adatait, szervezetét, a hatáskörök és feladat-
körök meghat., működését az Alapító Okirat és a
196/2013. (II. 27.) sz. tulajdonosi hat. jóváha-
gyott SZMSZ tartalmazza.

A Kft. feladatai az éves Üzleti Tervben- a Tulaj-
donos alapítói ülés döntésével egy gazdasági évre
vonatkozóan –a közh. feladatok a tulajdonossal
kötött „Közh. Szerz.” szerint, míg a vállalk. felada-
tok Kft. szabad kapacitásainak kihasználására az
önk. vállalkozói megrendelései és azokon felül –
ügyvezetői döntési körben – vállalk. szerz. rögzí-
tettek szerint tervezhető.

A Kft. közhasznú tevékenységét 2014. évben a
tulajdonos önk. és a Kft. között megkötött Közh.
Szerz., 2009. 03. 25-i 48/2009 (III. 25.) számú
Kt. hat. alapján végezte.

A Kft. vállalkozási tevékenységét 2014. évben
az egyéb szabad kapacitást lekötő vállalkozási
munkák mellett az éves tervezhető Önk. és tár-
sasága között létrejött Vállalkozási (üzemelteté-
si) Szerződések jelentik: Szerz. a badacsonyi és
b.tomaji strandfürdők üzemeltetéséről (2005. 04.
14.). Szerz. a b.tomaji, és az örsi temetők üzemel-
tetéséről a 14/2004. (IV. 5.) sz. Önk. r. V. feje-
zet 10. §(1) alapján. (2005. március 31.). Fizető
parkolók üzemeltetése 3/2009. (III. 3.) Önk. r.
alapján. Önk. r. 2014. év Költségvetéséről.

A VN Kft. 2014. évi gazdálkodásának alakulása:
- A vállalkozási bevételekből fedezzük a köz-

hasznú tevékenység meghatározó részét. A tulaj-
donos által biztosított támogatás összegét 2014.
évben célfeladatok megvalósítására fordítottuk.

- Az idegenforgalmi idényre való felkészülés lét-
számának bizt., a közmunkaprogram az egyéb
támogatott foglalkoztatás bizt. Közhasznú felada-
tok között: A feladatcsoportok összevonását, azon
belül a részletes feladatok visszaellenőrizhetősé-
gének lehetőségét. A karbantartási feladatok terü-
letén szervezeti továbblépést. A pénzügyi egyen-
súly fenntartását.

Vállalkozási feladatok között: Az idényjellegű
munkacsúcsok és az állandó létszám szervezeti
munkaszervezési feladatok megoldása. A Kft. érde-
keltségének fejlesztését, eredményességének érde-
kében. Rendeletek, határozatmódosítások kimun-
kálását. A bevételek növelésének további lehetsé-
ges módjai. A személyzeti és munkaügyi feladatok
között: Az állandó létszám megtartása a megfele-
lő, alkalmas szakmai összetétel elérését. A felada-
tokhoz kapcsolódó csoportok kialakítását. A mun-
kavégzés biztonsági, munkaegészségi felt., a szüks.
eszközöknek, szerszámoknak a biztosítását.

A Társaság 2014. évi közhasznúsági jelentése
a Kft. honlapján megtekinthető. (www.bvu.hu)

Bolla József ügyvezető

Közhasznúsági jelentés
A szolgáltató június 12-én, három hónap után

újra megnyitotta a főcsapot. Az ivóvízhálózattal
kapcsolatos alapvető problémák azonban ezzel
nem oldódtak meg: nem legális a vízi-közmű „tár-
sulás”, az almérők nem hitelesek, nincs megter-
vezve sem az elavult hálózat, egyetlen nyomás-
fokozó szivattyú működik. Orbán Péter alpolgár-
mester tájékoztatta a plénumot, hogy az önkor-
mányzat megszavazta a tervek költségét, mintegy
3 millió forintot és a tervezői munka elkezdődött
mindegyik örsi vízhálózatra vonatkozóan.

A hosszúra nyúlt általános vita után a megje-
lentek a következőket határozták el:

1. Visi János, Simonné Visi Erzsébet, Halmi
László és Láng András tárgyaljon a DRV Zrt.-vel.
Cél: a DRV Zrt. minden egyes tulajdonos társsal
külön- külön szolgáltatási szerződést kössön.

2. Abban az esetben, ha a DRV Zrt. nem haj-
landó egyénileg szerződni, fel kell kérni az Önkor-
mányzatot a teljes értékű gesztor szerep vállalá-
sára. Cél: az Önkormányzat tartsa fenn a meg-
levő hálózatot, üzemeltesse, tartsa karban azt,
amíg a DRV Zrt. nem veszi át. Ennek megfelelő-
en alkalmazzon vízóra leolvasót (3 havonta víz-
óra leolvasás), rendszeresen ellenőriztesse a víz-
hálózatot és továbbra is intézze a pénzügyeket,
fogadja a befizetéseket, a DRV, valamint az E-ON
számlákat és intézze el a kifizetéseket.

3. Abban az esetben, ha sem a DRV Zrt.-vel
folytatott tárgyalás, sem az Önkormányzattal ter-
vezett egyeztetés nem vezet eredményre, akkor
ügyvédet kell felkérni a további jogi lépések lebo-
nyolítására.

4. Az Önkormányzatot fel kell kérni, hogy a
korábbinál szakmailag jóval megalapozottabb
igazságügyi szakértői tanulmányt készíttessen.
Azt juttassa el a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Zrt-hez és kezdeményezze újra ennek alapján a
jelenlegi hálózat vízi közművé nyilvánítását. Cél:
vízi közművé nyilvánított jelenlegi vízhálózatot a
DRV Zrt. vegye át, felügyelje, karbantartását
végezze, fejlessze.

5. A meglevő, de elromlott szivattyút meg kell
javíttatni. Erre a célra 200.000 Ft-felhasználha-
tó. Cél: a jelenlegi egy működőképes szivattyú
meghibásodása esetén legyen tartalék szivattyú.
Finanszírozás: az Önkormányzat felkérése, eluta-
sítás esetén: telektulajdonosok.

6. A vízhálózat fenntartására pénztartalékot
kell képezni, ezért minden tulajdonos köteles
fenntartási díjat fizetni, értéke 5000 Ft/év ingat-
lanonként. Az idei évet illetően a befizetés 2015.
08. 31-ig történjen meg. Cél: amíg a DRV Zrt.
nem veszi át a meglevő vízhálózatot, az esetleges
hibák elhárítására pénzügyi fedezetet kell képez-
ni.

7. A víz visszanyitásához adott nagyvonalú
támogatást viszonozni kell, minden egyes érintett
tulajdonos saját belátása szerint tegyen felaján-
lást a Badacsonytomajért Közalapítvány számlá-
jára. A Közlemény rovatban fel kell tüntetni az
alábbi szöveget: Badacsonyörs fejlesztésére.

Képviselő-testület június 24-i ülésén a követ-
kező határozatokat hozta a Kisörshegyi viz-
közmű hálózattal kapcsolatban:

277/2015. (VI. 24.) Képviselő-testületi határo-
zat: BVÖKt nem támogatja a Badacsonyörs
Kisörshegyi vízhálózatban érintettek döntésének
elfogadását arra vonatkozóan, hogy az önkor-
mányzat vállalja fel a vízórák leolvasását, ameny-
nyiben az ingatlantulajdonosok évi 5 ezer forin-
tot egy erre a célra létrehozott számlára befizet-
nek, illetve írásban nyilatkoznak arról, hogy az
ingatlanon belül a vízóra leolvasásához a beju-
tást engedélyezik.

278/2015. (VI. 24.) Képviselő-testületi határo-
zat: BVÖKt 84/2011. (IV. 05.) számú határoza-
tát visszavonja és a Badacsonyörs Kisörshegyi
vízközmű hálózattal kapcsolatos gesztorszerepé-
ről azonnali hatállyal lemond.

279/2015. (VI. 24.) Képviselő-testületi határo-
zat: BVÖKt a Badacsonyörs Kisörshegyi viziköz-
mű hálózattal kapcsolatosan megnyitott
11748052-15427504-10170001 számú letéti
folyószámla alszámla megszűntetését elrendeli.

280/2015. (VI. 24.) Képviselő-testületi határo-
zat: BVÖKt a badacsonyörsi temetőben lévő csap
elzárásáról dönt és felkéri a VN. Kft. ügyvezető-
jét, hogy a temetőben az öntözéshez szükséges
vizet tartályból biztosítsa. Ky

Vízhelyzet Örsön

Fotó: Kalmár

Hálás köszönet Varga Péter úrnak és Hartai Béla úrnak,
hogy az 1.800.000‐1.800.000 Ft átutalásával támoga‐
tott bennünket, köszönet Krisztin N. László polgár‐
mester úrnak, hogy a nevezett szponzoroknál köz‐
benjárt – mondta Visi János (bal oldalon)
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A 2014/15‐ös tanév évzáróján Krisztin N. Lász‐
lóné igazgató értékelte az iskola tanulmányi
munkáját, kulturális és sporttevékenységét. A
kiemelkedő és eredményes munkát oklevéllel és
tárgyjutalmakkal ismerték el.

Könyvjutalmat és oklevelet kaptak:
Kiváló tanulmányi eredményükért, példa-

mutató magatartásukért és szorgalmukért:
1. o.: Szabó Korinna; 2. o.: Rácz Gergő; 3. o.:
Sterk-Rajzó Réka; 4. o.: Antal Vivien, Fekete
Júlia, Nagy Boróka, Rákos Róza Lujza, Szabó
Fédra, Tóth Laura Liza; 6. o.: Bódis Júlia, Tóth
Fruzsina, Vigánti Virág; 7. o.: Tompos Fabó Leon.

Kiváló tanulmányi eredményéért, példamu-
tató magatartásáért: 1. o. Tölli Lara Tünde.

Kiváló tanulmányi eredményükért, példa-
mutató szorgalmukért: 1. o.: Hidvégi Zoltán; 2.
o.: Fekete Pál, Nagy Liliána, Nagy Milán.

Kiváló tanulmányi eredményéért: 1. o.: Fedő
Martin; 2. o.: Folly Anna, Hári Máté Ádám.

Jó tanulmányi eredményéért, példamutató
magatartásáért és szorgalmáért: 3. o.: Vizke-
lety Virág; 4. o.: Ritecz Lilla Renáta, Varga Anna;
6. o.: Kovács Krisztina; 8. o.: Gelencsér Dávid,
Kerepesi Diána.

Jó tanulmányi eredményéért: 1. o.: Gáspár
Levente, Hoffer Izabella Barbara, Szarvas Helka;
2. o.: Kovács Kata.

Oklevelet kapnak:
Közösségi munkáért: 3. o.: Fedő Petra, Gelen-

csér Dániel, Kiss Levente Róbert, Molnár Éva
Mária, Répási Balázs, Vető Boglárka, Vizkelety
Virág; 4. o.: Antal Vivien, Bodor Zsuzsanna,
Borda Cintia, Farkas Dániel, Farkas Gergő, Feke-
te Júlia, Ihász Vanda, Illés Hector, Nagy Ágnes,
Nagy Boróka, Németh Lívia, Rákos Róza Lujza,
Ritecz Lilla Renáta, Samu Vajk Máté, Szabó
Fédra, Tóth Gergő Dániel, Török Jázmin, Varga
Anna; 5. o.: Lencz Dániel, Páros Roland; 6. o.:
Csillag Virág, Németh Anna, Vigánti Virág; 7. o.:
Borda Veronika, Tompos Fabó Leon; 8. o.: Barna
Brigitta, Béres Elizabet Kitti, Farkas Veronika,
Gelencsér Dávid, Illés Bálint, Kerepesi Diána,
Nagy Eszter, Novák Panna, Samu Aliz, Tobak
Dominik.

Tanulmányi versenyen elért eredményü-

kért: 2. o.: Folly Anna, Illés Márta, Nagy Liliána,
Samu Bíbor Márta; 4. o.: Antal Vivien, Fekete
Júlia, Illés Hector, Nagy Ágnes, Nagy Boróka,
Samu Vajk Máté; 6. o.: Folly Bernát, Sterk-Rajzó
Luca, Tóth Fruzsina; 7. o.: Békássy Pál, Tompos
Fabó Leon; 8. o.: Gelencsér Dániel, Kerepesi
Diána.

Sportmunkájukért: 1. o.: Fedő Martin, Gás-
pár Levente, Hidvégi Zoltán, Tóth Gellért; 2. o.:
Fekete Pál; 3. o.: Fedő Petra, Giczi Kíra, Kiss
Levente Róbert, Molnár Éva Mária, Szarvas Bor-
bála; 4. o.: Antal Vivien, Csombó Anasztázia,
Farkas Dániel, Farkas Gergő, Fekete Júlia, Gyi-
mesi András, Hajnal Dániel, Nagy Ágnes, Németh
Lívia, Ódor Ádám, Rákos Róza Lujza, Ritecz Lilla
Renáta, Samu Vajk Máté, Tóth Gergő Dániel,
Varga Anna; 5. o.: Csombó Amanda, Giczi Kevin,
Pál Bence, Páros Roland; 6. o.: Bodor Mihály,
Csillag Virág, Kreizinger Fanni, Németh Anna,
Novák Jázmin; 7. o.: Borda Veronika, Fülöp Nóra,
Jagasits Gvendolin, Kiss Laura, Tóth Tímea, Zen-
tai Nóra Mária; 8. o.: Barna Brigitta, Farkas Vero-
nika, Giczi Vivien, Novák Panna, Samu Aliz, Tóth
Bettina.

Sportmunkájukért serleget kapnak: 4. o.:
Fekete Júlia; 8. o.: Farkas Veronika, Giczi Vivi-
en, Tóth Bettina.

Tatay plakettel jutalmaztuk azokat a szülő-
ket, tanulókat és pedagógusokat, akik a legtöb-
bet tevékenykedtek iskolánkért. Az idei évben
Gelencsér Dávid és Kerepesi Diána 8. osztályos
tanulók, Bodó Andrea és Giczi Zsoltné szülők,
Kovácsné Zsebeházy Valéria pedagógus kapták
a kitüntetést. Iskola

Évzáró ünnepség

Iskolánk leány kézilabda csapata, valamint leány
atlétika csapata a megyebajnoki cím elnyerésé‐
vel megszerezte a jogot az országos döntőben
való részvételre, amelyet június 22‐25‐e között
Békéscsabán rendeztek.

Kézilabdázóink három csoportmérkőzés és
három helyosztó mérkőzés után a VIII. helyezést
érték el. A csapat tagjai: Giczi Vivien, Farkas
Veronika, Novák Panna, Samu Alíz, Kiss Laura,
Jagasits Gvendolin, Zentai Nóra, Borda Veroni-
ka, Fülöp Nóra, Novák Jázmin, Csillag Virág.
Atlétika csapatunk a 14. helyet szerezte meg. A
csapat tagjai: Giczi Vivien, Tóth Bettina, Novák
Jázmin, Németh Anna, Varga Anna, Antal Vivi-
en. Mindkét csapat felkészítő tanára Schneider
Zsolt.

Ezúton szeretnénk megköszönni Badacsonyto-
maj Város Önkormányzatának és a Képviselő-tes-
tület tagjainak támogatását, melyből egy új mez-
garnitúrát tudtunk beszerezni, illetve a verse-
nyen való tartózkodásunk alatt költségeinket
tudtuk csökkenteni.

Gratulálunk Bátai Annának, a Szigligeti Álta-
lános Iskola tanulójának, aki 600 méteres sík-
futásban a harmadik helyet szerezte meg, illet-
ve felkészítő tanárának, Mile Pálnak.

Rákos Eszter

Kis iskolák 
diákolimpiája

Június 16‐20‐ig iskolánk 14 szlovén diákot és 2
kísérő pedagógust látott vendégül.

A kapcsolat célja az, hogy a diákok Szlovéniá-
ban is barátokat szerezzenek és gyakorolják az
angol nyelvet. Itt nálunk is már együtt mentek a
gyerekek a különböző programokra. Folytatás
következik szeptemberben, mikor a mi diákjaink
utaznak Szlovéniába, a tengerpartra.

Krisztin N. Lászlóné

Szlovén vendégeink

A Bakonybél közelében levő Bakonyi Kisbetyár
Erdészeti Erdei Iskola adott otthont a június 16‐
19‐a között megrendezett tábornak, melyre szép
számmal jelentkeztek az alsó tagozatból.

Odautazásunk napján meglátogattuk a Pannon
Csillagdát, ahol sok mindent megtudhattunk a
bolygókról, majd megérkezvén a táborhelyre a
szokásos „szobaelhelyezési” várakozás követke-
zett. A gyerekek hamar birtokba vették az épü-

letet körbeölelő négyhektáros gondozott parkot,
melyen játszótér és focipálya egyaránt megtalál-
ható. Ezzel a napnak még nem volt vége, hiszen
vacsora után, sötétedés előtt nem sokkal indul-
tunk az éjszakai túrára, bátorságpróbára. Izgal-
mas kaland volt egyedül menni a sötét erdőben!
Másnap délelőtt egy vadászati bemutató kereté-
ben megtudtuk, hogy milyen nagyvadak élnek a
Bakonyban és a véreb miben segíti a vadászt.
Marci kutya ezt hűen be is mutatta nekünk! Dél-
után kisvonattal körbejártuk a környék neveze-
tességeit: Gerece völgye, Trófeakiállítás, Pörgöl-
barlang, Százhalom sírmező. Harmadik napon
került sor az egész napos Hubertlaki tanösvény
túrára, ami 8 km erdei „sétát” foglal magába.
Célunk a Hubertlaki-tó volt, azaz ahogy a köz-
nyelv elnevezte a bakonyi „Gyilkos-tó”. A tó élő-
világa nagyon lefoglalta a gyerekeket, az idő szin-
te repült. Ezen programok mellett minden este
lehetőség volt szalonnasütésre és a számháború
is sokak érdeklődését felkeltette. Fáradtan, de
élményekben gazdagon szálltak le a hazaérkező
buszról a gyerekek. Farkas Csilla

Alsós tábor Huszárokelőpusztán

Fotó: Rákos

Fotó: Kalmár

Fotó: Csiszár

Fotó: Zapletál
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Ezúton szeretném megköszönni a Tatay Sán-
dor Általános Iskola Szülői Munkaközösség tag-
jainak az idei tanévben nyújtott segítséget. Külön
köszönet Krisztin N. László polgármester úrnak,
valamint Nagy Lajos képviselő úrnak a támoga-
tást. Talabér-Nagy Szilvia Sz. M. elnök

Köszönet

Az idei tanévben is megszervezésre került az
angol nyelvi tábor, melynek helyszíne az enyin‐
gi Kabóka Lovastanya volt.

Sikeres pályázatnak köszönhetően a részvéte-
li díjat felére tudtuk csökkenteni. Tanulóink több
témát dolgoztak fel angol nyelven főként csoport-
munkában, mint például közlekedés, repülőtéri
információk, James Bond filmek, látássérültek.
Természetesen egy nyári tábor nem szólhat csak
a tanulásról, így sok szabadidős programban is
volt részük a gyerekeknek. Lehetőség volt lovag-
lásra, fürdésre, kenuzásra, vízi biciklizésre, foci-
zásra. Utolsó nap pedig Budapestre utaztunk,
ahol megtekintettük a ’Láthatatlan Kiállítást’,
mely a látássérültek világába vezetett be minket.
Ezzel a programmal csatlakoztunk a ’2015 Fény

Nemzetközi Éve’ programsorozathoz. A további-
akban is keressük a pályázati lehetőségeket
annak érdekében, hogy tanulóinknak lehetősé-
get adjunk különböző programokon való részvé-
telre. Rákos Eszter

A Nemzeti Sportfejlesztés keretében indult útjá‐
ra „A sport legyen a tied!” elnevezésű program,
melyen iskolánk néhány diákja a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ közreműködésével
vett részt.

A rendezvénynek a Veszprém Aréna adott ott-
hont június 3-án, ahol 20-25 sportág változatos
és színes megjelenéssel reprezentálta magát. A
mozgalom célja: az iskoláskorú gyerekek sport-
ba történő széleskörű bevonása. A tanulóknak
lehetőségük volt kipróbálni a sportágakat, vala-
mint élsportolókkal is találkozhattak. A kezdeti
megilletődöttség után a gyerekek belevetették
magukat a játék adta örömbe, szórakozásba.
Népszerű volt az evezőpad, kosárlabda, asztali-
tenisz, birkózás, kézilabda, foci és a számukra
„ismeretlen” mozgásformákat is szívesen kipró-
bálták. A hazaindulás nehézkesen ment, mert a

játék és a mozgás együttes lendülete vitte őket
mindig tovább és tovább. Fekete Júlia, Varga
Anna, Antal Vivien, Kiss Levente, Farkas Gergő,
Hajnal Dániel képviselték iskolánkat ezen orszá-
gos rendezvényen. Farkas Csilla 

A sport legyen a tiéd!

Sajnos az időjárás nem fogadott minket a kegye‐
ibe, de a maroknyi kitartó csapat végigcsinálta
a négy napot június 25‐28‐ig.

Az első nap bemelegítésként a környéken kere-
keztünk, megálltunk a Salföld alatt található
bányató mellett és kis sétát tettünk a nagy
„homokozóban”, majd Ábrahámhegyen füröd-
tünk, játszottunk. A második nap a kenuzás rej-
telmeivel ismerkedtünk, a badacsonytomaji
strandtól a badacsonyi strandig jutottunk el.
Visszafelé erős lapátolás mellett megtapasztalhat-
tuk, hogy a szél milyen nagy úr tud lenni. Har-
madik napot a vonyarcvashegyi strandon töltöt-
tük, inkább játszottunk, mint fürödtünk. Az utol-
só nap reggelére nagyon szeles, felhős idő kere-
kedett, csak a strandi öbölben tudtunk evezget-
ni és a röplabdapályán játszani. Köszönöm a
kitartást a gyerekeknek és a segítő felnőtteknek,
Verczné Gyöngyinek, Zapletál Józsi bácsinak, és
természetesen Zsolti bácsinak, aki nélkül nem
valósulhatott volna meg ez a tábor.

Farkas Csilla

Kerékpár és kenu

Sokéves hagyományainkhoz híven idén is meg‐
tartottuk tenisztáborunkat, Ábrahámhegyen
Pacsi István teniszoktatónál négy napot töltöt‐
tük el június 22 és 25 között.

Az időjárás is kedvezett a programnak, amely-
ben a részt vevő tanulóink már mind ismétlők vol-
tak, ezért már a technikák finomításáról szólhat-
tak a gyakorlatok. István bácsi mindenkire külön
odafigyelt, javította a technikáját, akinek szük-
sége volt rá. A gyerekek nagyon sokat tanultak
és ügyesedtek ez alatt a pár nap alatt. Iskolánk
tanulóin kívül más gyerekek is csatlakoztak a
táborhoz. Ez nagyon jó lehetőség volt arra, hogy
megismerkedhessenek másokkal és együtt játsz-
hassanak diákjaink. Remélem, jövőre újra élhe-
tünk ezzel a táborozási lehetőséggel és minél töb-
ben veszik igénybe ezt a tanulási és kikapcsoló-
dási formát. Vigh Márta

TenisztáborA kisiskolák tehetségsegítő programjainak támogatása

NTP-KKT-A-14-0030

Fotó: Rákos

Fotó: Rákos

Fotó: Farkas

Fotó: Vigh

Angol tábor

Óvodánk májusban helyet adott egy országosan
meghirdetett önértékelési kézikönyvet bemuta‐
tó továbbképzésnek, amelyen közel 20 vezető
óvónő vett részt.

Miután megtekintették intézményünket,
beszélgettek a dolgozókkal, igen pozitívan érté-
kelték a nálunk látottakat. Elismerően nyilat-
koztak kollektívánkról, külön kiemelték a tech-
nikai dolgozók sokrétű munkáját (buszozás, taka-
rítás, gyermekek ellátása), amelyet hozzáértő-
ként nagyon pozitívan értékeltek. Mindannyian
megköszönték a színvonalas előadást, a kedves
szíves látást. Reméljük, jó hírét viszik Badacsony-
tomajnak! Farkas Éva

Pipitér

Fotó: Deák

A tanév talán legnehezebb időszakában, június
elején köszöntjük a pedagógusokat.

Minden szárnyaló elme, minden korszakalko-
tó gondolat, s az egész nemzet mögött mindig ott
dolgozott csendben, fáradhatatlanul a pedagógus.
Az Önkormányzat június 1-én tartotta pedagó-
gusnapi ünnepségét a Városházán, ahol Krisz-
tin N. László polgármester köszöntötte a tanáro-
kat, tanítókat és óvónőket. Megköszönte egész
éves áldozatos munkájukat. Külön köszöntötte
Csanádi Józsefné Marikát 60. születésnapja
alkalmából. Deákné

Pedagógusnap
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E szavakkal zárul Jézus búcsúbeszéde tanít-
ványai körében.

Jézus most elhagyja a földet, és visszatér az
Atyához, a tanítványok pedig a világban marad-
nak, hogy folytassák művét. Jézushoz hasonló-
an őket is gyűlölni és üldözni fogják, még halál-
ra is adják őket (vö. 15,18.20; 16,2). Jézus jól
ismer minden nehézséget és próbatételt, amellyel
barátai találkozni fognak: „A világban üldözést
szenvedtek” – mondta épp az imént (16,33).
Jézus az utolsó vacsorán összegyűlt apostolok-
hoz szól, de szeme előtt lebeg a tanítványok min-
den nemzedéke, akik a századok folyamán követ-
ni fogják. Ránk is érvényes, hogy az utunkat
kísérő örömök mellett ott van az „üldöztetés” is:
a jövőt illető bizonytalanság, a munkanélküliség,
a szegénység és a betegség, a természeti kataszt-
rófa vagy a háború szenvedései, az otthoni vagy
a népek közötti erőszak. Ott vannak a keresz-
ténységünkből adódó üldöztetések is: a minden-
napos harc, hogy az evangéliumhoz hűen éljünk,
a tehetetlenség érzése a társadalomban, amely
mintha közömbös lenne az isteni üzenettel szem-
ben, vagy a gúnyolódás, a lenézés, sőt még a nyílt
üldöztetés is az egyházzal szemben álló embe-
rek részéről. Jézus személyesen is átélte, tehát
jól ismeri az üldöztetést, mégis azt mondja: „Bíz-
zatok, én legyőztem a világot!”

Hogy mondhatja Jézus, hogy legyőzte a vilá-
got, amikor néhány pillanattal azután, hogy ezt
kimondta, már el is fogták, megostorozták, elítél-
ték, a legkegyetlenebb és legszégyenteljesebb
módon megölték? Hogy győzött volna, amikor
inkább úgy tűnik, elárulják, megtagadják, meg-
semmisítik, és csúfos vereséget szenved?

Miben áll a győzelme? Természetesen a feltá-
madásban: a halál nem tudja őt birtokában tar-
tani. Győzelme oly hatalmas, hogy bennünket is
részesít belőle: jelenvalóvá lesz közöttünk, és
magával visz az élet teljességébe, az új teremtés-
be. De már ez előtt is megnyilvánult a győzelme,
szeretetének legnagyobb tettében, amikor életét
adta értünk. Ebben a vereségben teljes mérték-
ben győzedelmeskedik. Behatol a halál minden
apró szegletébe, és megszabadít bennünket attól,
ami nyomaszt. Mélyen átalakít, és ezentúl min-
denben, ami negatív, ami sötétség vagy fájdalom,
abban vele találkozhatunk, Ő Isten, a Szeretet,
a teljesség. Pált rendkívüli öröm tölti el, valahány-
szor Jézus győzelmére gondol. Azt mondja, hogy
vele és benne mi is le tudunk győzni minden
nehézséget, sőt általa, aki szeret minket, nem-

csak győztesek vagyunk, hanem biztosak „abban,
hogy sem halál, sem élet […], sem egyéb teremt-
mény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől,
mely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.”
(Róm 8,37; vö. 1Kor 15,57). Így már érthető
Jézus felhívása, hogy semmitől se féljünk: „Bíz-
zatok, én legyőztem a világot!”

Bennünk ugyan nincs akkora lelkierő, mint
Jézusban volt, de Ő velünk van és velünk har-
col. Amikor fejünk felett összecsapnak a nehéz-
ségek, a próbatételek és a kísértések hullámai,
azt mondhatjuk neki: „Ha te legyőzted a világot,
akkor az én üldöztetésemet is le tudod győzni.
A családommal, a munkatársaimmal együtt úgy
érzem, hogy ez áthághatatlan akadály, úgy
tűnik, nem győzzük, de amikor közöttünk vagy,
bátorságot és erőt meríthetünk, hogy szembe-
nézzünk ezekkel a viszontagságokkal, és felül-
kerekedjünk rajtuk.” Nem diadalmaskodó elkép-
zelésünk van a keresztény életről, mintha min-
den könnyű lenne, és eleve megoldott. Jézus
épp akkor győzedelmeskedik, amikor a szenve-
dés, az igazságtalanság, az elhagyatottság és a
halál küzdelmét éli át. A diadal azt jelenti, hogy
szeretetből szembe tudunk nézni a fájdalom-
mal, és hiszünk a halál utáni életben. Jézushoz
és a vértanúkhoz hasonlóan egyes kérdésekben
mi is csak a mennyországban fogjuk meglátni
a teljes győzelmet a rossz felett. Sokszor félünk
a mennyországról beszélni, mintha ez a gondo-
lat valami kábítószer lenne, hogy ne kelljen
szembenézni a nehézségekkel, ürügy, hogy ne
kelljen harcolnunk az igazságtalanság ellen. De
nem így van, a mennyország reménye és a fel-
támadásba vetett hit határozottan arra késztet,
hogy szembenézzünk a viszontagságokkal,
támaszt nyújtsunk másoknak a próbatételek
idején, és elhiggyük, hogy az utolsó szó a sze-
reteté, mely legyőzi a gyűlöletet, az életé, mely
diadalt arat a halálon.

Tehát amikor nehézségekkel találkozunk sze-
mélyesen, vagy a mellettünk élőkben, vagy a
világ különböző részein élő emberekben, fordul-
junk megújult bizalommal Jézushoz, aki jelen
van bennünk és közöttünk. Ő legyőzte a világot,
és bennünket is részesít győzelmében, kitárja
előttünk a mennyország kapuját, ahová azért
ment, hogy helyet készítsen nekünk. Innen
meríthetünk bátorságot, hogy szembenézzünk a
próbatételekkel, és mindent le tudunk győzni
Jézusban, aki erőt ad.

F C István atya

Katolikus üzenet: „Bízzatok, én legyőztem a világot!” (Jn 16,33)

Gyászhírek:

Pál Lászlóné sz. Papp Magdolna
(született 1923-ban, elhunyt április 26-án)

–––––––––––
Virág Antal Lajos 

(született 1936-ban, elhunyt április 2-án)
–––––––––––

Németh Józsefné sz. Zabó Ilona
(született 1932-ben, elhunyt április 4-én)

–––––––––––
Csala Ilona 

(született 1937-ben, elhunyt június 7-én)
–––––––––––

Huszár Zoltánné sz. Kömüves Éva
(született 1954-ben, elhunyt június 10-én)

–––––––––––
Török Bálint

(született 1932-ben, elhunyt június 28-án)
–––––––––––

Nyugodjanak békében!

A badacsonyörsi játszótér tavaszi nagytakarítá‐
sa a helyi polgárőrség szervezésében május 16‐
án megtörtént.

A „TeSzedd” országos szemétgyűjtő akcióhoz kap-
csolódva a helyi polgárőrök és az örsi (főként nyug-
díjas) lakosok egy csoportja fűnyírással, bokrok
nyesésével, azok környezetének kapálásával, a kelet-
kezett zöld és egyéb hulladék összegyűjtésével, eltá-
volításával, a homokozó egyengetésével, frissítésé-
vel szépítette a közkedvelt szabadidős centrumot.

A szorgalmas, önkéntes munkáért köszönet a
résztvevőknek: Altner Gábornénak, Arany
Györgynek, Baumann Csabának, Baumann Csa-
bánénak, Bolf Károlynénak, Csizmazia Pálnak
Farkas Mihálynénak, Halász Ferencnének,
Kovács Andrásnak, Makkos Istvánnak, Mórocz
Istvánnénak.     Mórocz István elnök, szervező

Az örsi játszótér 
takarítása

Anyakönyvi Hírek

Nagy-Pál Zalán (született május 12-én)
Nagy Réka és Pál Mihály Róbert gyermeke

Hagara András (született április 1-jén)
Altner Edina és Hagara András gyermeke

Márkus Zsuzsanna és Kardos Balázs
május 23-án kötött házasságot

Lekori Lívia és Sikos Attila
május 30-án kötött házasságot

Lukács Boglárka és Herjavecz Rajmund
június 13-án kötött házasságot



72015. júliuswww.badacsonytomaj.hu

Badacsonytomaji templom patrocíniuma. Szent
Imre oltalmának folytonossága – III. rész

A kolostor birtokainak egy része a szerzetesek
önellátását biztosította, míg a szőlők és a malmok
kezdettől fogva pénzbevételt jelentettek, és az idők
folyamán a kolostor gazdálkodásának alapjaivá
váltak. Többször a malmokhoz kapcsolódva, de
önállóan is igen gyakran találunk halastavakat.
Valószínűsíthető, hogy a halastó a mai Nemesgu-
lácsra vezető út menti területen helyezkedett el,
amely most is a Halastói dűlő nevet viseli. Ennek
jövedelme azonban viszonylag csekély lehetett,
működése lényegében a kolostor szükségleteit
elégítette ki. Amennyiben felesleg keletkezett, azt
nyilván értékesítették, de arra is van adat, hogy
az adományozó eleve kikötötte: a felesleget más
kolostoroknak kell továbbadniuk. A hegy mere-
délyeit szegélyező sziklák folyamatos omlása, s a
keletkező kőfolyások anyaga a fagynak kiválóan
ellen állt, így építőanyagként már a római kor óta
használták. A bazaltkő, mint építőanyag bányá-
szatának és szállításának szervezése, a déli part
felé szerzetesekhez kapcsolható, mint volt ez a
Somogyvári Szent Egyed kolostor építése idején
is. Feltételezhető, hogy a tatátjárást követően,
amikor somogyi területeken is megkezdődött a
kővárak építése, templomok és kolostorok hely-
reállítása, bővítése a kőkitermelése és a Balato-
non át szállítása folytatódott, Ebben az itteni szer-
zeteseknek is lehetett szerepe. 

A Badacsony-hegy keleti oldalán a hegy lábá-
nál valószínűsíthető kezdetben a major, amely
egy gyarapodó közösség kereteit adta, segítve a
falu kialakulása a mai Nagykör utca helyén, a for-
rás körül, amely a mostani utca legmagasabb
pontjától délre a hegy felé befutó kis utcácska
végén fakadt. Kissé lentebb épült meg a szerze-
tesek adminisztrálta Szent Imre oltalma alatt álló
templom. Fentebb kissé, pedig található azóta is
a cinterem, azaz a temető. Az 1334, 1335, és
1337-es években érkező pápai tized szedők
Tomajról nem jeleznek összeget, tekintettel arra,
hogy a szerzetesi irányítás alatt álló egyháznak
nem kellett pápai tizedet fizetnie.

A Veszprém megye Régészeti Topográfia (továb-
biakban: VmRT) kiadványban olvasható:„a község
a Badacsony-hegy délkeleti lábának lejtőjére épült,
ill. települt. Kelet felöl, a tölcséres Balaton öböl
tőzegszintje simul a hegy lejtőjéhez, amely egy
1344-es oklevél szerint: még nyílt víz volt. A tópar-
ton húzódó vásáros út, a „via magna Vasarusvth
dicta” északnak kanyarodva kerülte meg az öblöt”.
Az öböl nyugati oldalán található a Maróti rév
domb, amely a Kőröshegyről, vagy Somogyvárról
érkező kompok kikötő helye, ezt érintette a Vásá-
ros út, amely a legközelebbi vásárhelyre, Tapolcá-
ra vezetett. Valószínűsíthető, hogy a község az
1300-as évek legelején a szerzetesek tevékenysége
következtében jött létre és lakói gazdagodása okán
kapta meg a püspöktől az engedélyt és építhette
meg ekkor tájt Szent Imre titulusú templomát,
ahol az adminisztrációt is a Pálosok végezték, mint
írja „Badacsonytomaj története” című könyvében
Kalmár László. Ezt alátámasztja, a VmRT-ben
olvasható utalás. Amikor Badacsonytomajon Bazalt
templom felépítése miatt 1934-ben elbontották a
korábbi községi templomot, a bontásnál jelenlévő
szakértő építészek megállapították, hogy középko-
ri, román stílusú épületmaradványokra épült.

A XIV. század közepén még bizonyos, hogy léte-
zett a Badacsony-hegy keleti oldalán, egy magas-
laton a Szent Imre Pálos kolostor.

Folyt. köv. Káloczi Kálmán

Olvasói levél*

Rezsicsökkentés…
Május utolsó hetében (nem kapkodták el) meg-

érkezett az április 1-jétől három hónapra érvé-
nyes szemétdíj befizetésére szóló számla, és a
következő háromra való is. Pedánsan, ahogy illik,
számlarészletezővel, meg a rezsidíj csökkentését
pontosító külön adatokkal, összesen hat A4-es
lapon. Kösz, elintéztük. 

Aztán pár nap múlva, június első hetén újra
levelet hozott a posta az NHSZ (csak egyszer
olvashatnám valahol, hogy ez minek a rövidíté-
se – nem mintha olyan égetően fontos lenne)
Tapolca Nonprofit Kft.-től. Benne a Tisztelt Ingat-
lantulajdonosnak címzett levélke, amely egy
tavaly szeptemberben történt társasági szétválás-
ról értesít. Benne címek, telefon-, email- és fax-
számok, a heti kétszer fél és egy egész napi ügyfél-

szolgálat időpontjai – a hétvége egyébként pén-
tek déli 12-kor veszi kezdetét az ott dolgozóknak,
amit mi, nyaralótulajdonosok különösen köszö-
nünk a több mint 14 ezer forintunkért…

Mindez persze nem nagy baj, sőt külön köszö-
nöm, hogy egyszerre megkaptuk a két befizetendő
számlát, nagyvárosi lakhelyünkön ugyanis az adó-
hatóság évek óta nem hajlandó egyszerre postáz-
ni a márciusi illetve a szeptemberi csekket. Csak
azért berzenkedek mégis, hogy ezt a második A4-
es lapot miért nem lehetett az egy héttel előbbi kül-
deményhez csatolni? Több száz, talán ezer Tapol-
cán utólag feladott levélnél ez már nem két fillér,
sőt (kis irónia) a borítékkal az elszállítandó hulla-
dékmennyiséget is növelték a nonprofit kft.-nél...

Cs. A. (egy győri nyaralótulajdonos 
Badacsonyörsről)

Válasz
2013. december 18-án a Magyar Állam képvi-

seletében az MNV ZRT. tulajdonába került a
Remondis Magyarország Holding Kft., melynek új
neve Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató
Kft. lett. A megvásárlással a Társaság többségi
tulajdoni hányadot szerzett a Remondis Tapolca
Kft-ben, amely új nevén, NHSZ Tapolca Kft-ként
folytatta tevékenységét. A tulajdonosváltásról
Társaságunk 2014. május 20-án levélben tájé-
koztatta a szolgáltatási területén üdülő ingat-
lannal rendelkező ügyfeleit.

A megvásárlást követően a Társaság megsze-
rezte a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tör-
vény előírásainak megfelelő engedélyeket, így
2014. január 1-től minden hatályos előírásnak
megfelelve végzi az ellátási területén a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatást.

A fogyasztói jogok érvényesítése, a panaszke-
zelés és ügyfélszolgálat tekintetében a fogyasztó-
védelemről szóló 1997. évi CLV. törvény előírá-
sai alapján jár el, így a törvény VI. fejezetében sza-
bályozott módon személyes, telefonos és elektro-
nikus ügyfélszolgálatot működtet, a Társaság
életében bekövetkezett változásokról, valamint a
közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő infor-
mációkról és a fogyasztói érdekképviselet lehető-
ségeiről honlapján és az ügyfelek részére megkül-
dött levél formájában tesz eleget.

Társaságunk számláit a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény, valamint a az egységes köz-
szolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi
CLXXXVIII. törvény előírásai alapján állítja ki.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 47. §,
(4) értelmében az üdülőként nyilvántartott ingat-
lannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át
kell megállapítani. Badacsonytomaj város terü-

letén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
kötelező igénybevételét a települési önkormány-
zat rendeletileg 6 hónapos használati szezonban
(április 1-től szeptember 30-ig) állapította meg,
amely így összhangban van az éves díj 50%-ának
megfizetésével. Társaságunk ezek figyelembe-
vételével 2015. május 19-én és május 20-án kiál-
lította a 2015. évi hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási számláit, melyek az egységes közszol-
gáltatási számlaképről szóló törvény előírásai
alapján számlánként 2 lapból állnak, valamint
mellékelte a számlán alkalmazott, a felhaszná-
lók számára nehezen érthető szakkifejezések
magyarázatát, melyet évente egyszer a számlá-
hoz csatoltan kell megküldeni. A Társaságunk
által alkalmazott postai rendszer nem tette lehe-
tővé, hogy ezen felül egyéb tájékoztató anyag
kerüljön elhelyezésre a borítékban, így a fogyasz-
tóvédelemi előírások betartása érdekében a Tár-
saság szétválásáról szóló tájékoztató jellegű infor-
mációnk külön borítékban került ügyfeleinkhez.
Annak érdekében, hogy a már NHSZ Tapolca
Nonprofit Kft-ként kiállított számláink egy időben
érkezzenek meg a szétválásról és névváltozásról
szóló tájékoztatónkkal, mindkét levelet 2015.
május 26-án adtuk át a Magyar Postának.

Társaságunk működése során szem előtt tart-
ja a környezet védelmének általános szabályait,
így különösen fontos számára környezeti értéke-
ink megóvása, a hulladék mennyiségének csök-
kentése, a keletkezett hulladék újrahasznosítá-
sa, valamint a fel nem dolgozható hulladék árta-
lommentes elhelyezése. Tevékenysége során
azonban meg kell találni az egyensúlyt a tulaj-
donosi érdekek, az állami szabályozások és a
szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek igényei, érde-
kei és elvárásai között.   Ficsor Elza ügyvezető

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Olvasói levél*

A badacsonytomaji általános iskola 1954‐ben
végzett tanulói osztálytalálkozót szerveztek,
amelyet június 30‐án tartottak a Vén Kocsis ven‐
déglőben.

A megjelentek nagy örömmel köszöntötték egy-

mást és sajnálattal vették tudomásul, hogy idén
Ellés Imre és Varga István betegség, Mórocz Ist-
ván és neje pedig külföldi útja miatt nem tud részt
venni a rendezvényen. Mórocz István szervező
az előkészített rendezvény lebonyolítására Hullay
Gyulát kérte fel, aki örömmel vállalta a házigaz-
da szerepét.

A résztvevők kívánságának megfelelő jóízű,
hazai emlékeket idéző ebéd mellett, vendéglői
beszélgetéssel idézték fel a gyermekkorukat, az
iskolai éveket, az ismerősökkel, barátokkal, roko-
nokkal kapcsolatos élményeiket. Az igen csalá-
dias együttlétet és vendéglátást megköszönve az
„öreg diákok” ismét kifejezték, hogy jövőre is
ugyanitt szeretnének találkozni, a már hagyomá-
nyossá vált június utolsó szombati találkozón.

Mórocz István örsi szervező
Fotó: Mórocz

61 éve végeztek
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A Történelmi Emlékparkban tartott megemlé‐
kezést településünk június 4‐én Hazánk feldara‐
bolásának 95. évfordulóján, a helyi Fidesz cso‐
port szervezésében.

Kilencvenöt évvel ezelőtt, 1920. június 4-én
írták alá Magyarország részéről az I. Világhábo-
rút lezáró Trianoni Békediktátumot - mondta
Krisztin N. Lászlóné történelemtanár köszöntőjé-
ben. Ez a magyar történelem egyik gyásznapja,
nem véletlenül nyilvánította a Magyar Országgyű-
lés 2010-ben a Nemzeti Összetartás napjává. A
határainkon túlra került honfitársainknak kell

megköszönnünk, hogy őrzik magyarságukat és
minden nehézség ellenére a Magyar Nemzet tag-
jának tartják magukat. Fontos, hogy emlékez-
zünk, hogy tartsuk bennük a lelket.

Meilinger Anita elszavalta Sajó Sándor: Magyar
ének 1919-ben című versét, majd Fenyvesi Zol-
tán, a megyei közgyűlés alelnöke mondott ünne-
pi beszédet.

„Trianonban egy országot sem tettek tönkre
gonoszabbul, mint Magyarországot… A népek
önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug
formula… a leggonoszabb módon visszaéltek a
győzelemmel… Nincsen olyan francia, angol vagy
olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a fel-
tételeket, amelyeket Magyarországra kényszerí-
tettek..” – idézte Francesco Nitti, egykori olasz
miniszterelnök 1924-es beszédének néhány mon-
datát Fenyvesi Zoltán.

Ezeréves történelmünk bővelkedik sikeres hon-
védő harcokban, ellenségeink felett aratott győzel-
mekben, emlékezhetünk virágzó, gazdag Magyar-
országra, amelynek tekintélye volt nemcsak Euró-
pában, hanem világban mindenütt. S emlékez-
nünk kell tragikus eseményekre is, amelyek az
áldozatok ellenére visszavetették ugyan fejlődé-
sünket, de népünk szorgalma, élni akarása min-
dig győzött: a romok helyén új hazát tudtunk épí-
teni. De kilencvenöt éve olyan békediktátumot
írattak Magyarországgal alá, ami Európa, illetve
a XX. század történelmében is példátlan gazság.

Napjainkban felmerülhet a kérdés: miért idéz-
zük meg mindig Trianont? A válasz egyszerű:
mert jogunk van az emlékezéshez! Trianon
ugyanolyan nemzeti katasztrófánk, mint a muhi
pusztán, vagy a mohácsi síkon elszenvedett vere-
ség, vagy talán több annál, hiszen következmé-
nyei ma is érződnek. A legfájdalmasabban hatá-
rainkon túl, ahol sokszor a saját anyanyelv hasz-
nálata is bűnnek számít. Felelős nemzet nem
teheti meg, hogy csak történelme dicső és feleme-
lő napjaira emlékezzen. Ha felednénk a rosszat,
akkor egyszersmint magunkra hagynánk a véd-
telen áldozatokat. Márpedig most és mindenkor
éppen az a legfontosabb dolgunk, hogy tartsuk
a lelket bennük, a diktátum veszteseiben. Azt kell
keresnünk, hogy ebből a szellemi, fizikai és szét-
szóródott valóságból, hogyan lehet újra felemel-
kedő nemzet. A magyarság a harmadik évezred-
ben sorsdöntő változások előtt áll, vagy összesze-
di magát, érvényre juttatja és kibontakoztatja
értékeit, helytáll a globalizálódó világban, vagy
folytatja a XX. századi önpusztítást és elenyészik,
beolvad az őt körülvevő nemzetekbe, szétszóró-
dik a világban. Ennek a pusztulásnak azonban
semmiféle racionális oka nincs, a magyarság
képességeit tekintve, semmivel sem alábbvalóbb
más nemzeteknél. Valljuk meg büszkén, emelt
fővel magyarságunkat – Széchenyi szavaival:
sokan azt gondolják Magyarország volt, én azt
szeretném hinni: lesz. Ky

Mindig gondoljunk reá

A négynapos találkozó alkalmat adott a vendé-
geknek településünk értékeinek részletes megis-
merésére, a művészeti csoportoknak a kölcsönös
bemutatkozásra, a kapcsolatok szélesítésére.

A június 11-i fogadási ünnepségen a település
bemutatása mellett, a lengyel-magyar nép évszá-
zadokra visszanyúló történelmi barátságról szólt
köszöntőjében Krisztin N. László polgármester.
Megemlítette az EU-s ősgén kutatás azon ered-
ményét is, mely szerint népeink genetikai állomá-
nya tartalmazza legnagyobb arányban az euró-
pai ősgént. A polgármester elemezte a 2004-es EU
csatlakozás előnyeit és hátrányait, hiszen egy-
szerre lettünk a közösség tagjai. Nem mindig
érezzük e tagság előnyeit, a sokféleség, egyenran-
gúság lehetőségét – tette hozzá a polgármester.
Abban bízunk, hogy közösen tudunk olyan új
utakat találni, amely lehetővé teszi, hogy az EU
egységes lehessen, együtt maradhasson és ebben
az ilyen testvéri kapcsolatoknak, mint amilyen
Czempin, Marcelháza és Badacsonytomaj között
van, nagyon fontos szerepe van. Ky

Európai polgárság

KincseinkxFolytatás az 1. oldalról

xFolytatás az 1. oldalról

A tanév legszebb ünnepén örömmel, de ugyan-
akkor nehéz szívvel búcsúzom tőletek – mondta
Krisztin N. Lászlóné igazgató -, hiszen a nyolc év
ezernyi emléke, ezernyi szála köt össze bennün-
ket. Szemünk láttára váltatok kicsi apróságok-
ból egészséges, vidám fiatalokká. Reméljük, hogy
az itt eltöltött évek alatt jól éreztétek magatokat,
szép emlékkel hagyjátok üresen az iskolapadot.
Bízunk abban, hogy az itt megszerzett alapokra
tudtok majd építeni az életetek elkövetkező idő-
szakában, hiszen most már azt a tudást kell
megszereznetek, amelynek birtokában megte-
remthetitek magatoknak a biztos jövőt. Az isko-
la nehéz szívvel bocsát el most benneteket, remél-

jük azzal a tudattal teszitek be magatok mögött
az iskola kapuját, hogy bárhogy alakul az éle-
tetek, ide visszavárunk titeket. Látogassatok meg
bennünket, mondjátok el tapasztalataitokat, örö-
meiteket, bánataitokat. Köszönjük a szülőknek,
hogy mindvégig támogatták munkánkat, segítet-
ték intézményünket - mondta befejezésül Krisz-
tin N. Lászlóné igazgató.

A virágokkal feldíszített aulában a diáktársak,
hozzátartozók, barátok előtt verssel, dalokkal, a
közös élményeket megörökítő filmmel idézték fel az
együtt töltött éveket. Az udvaron közös énekléssel
és a vágyakat megtestesítő lufik szélnek eresztésé-
vel, fotózással ért véget a ballagási ünnepség.   Ky

Keserédes búcsúzás

Fotó: Deák

A Kolping Család Egyesület nevében Zentai István‐
né, Pállfy Jenőné, a Fidesz helyi csoportja nevében
pedig Bolla József, Budai Tiporné és Tóth Lászlóné
helyezte el az emlékezés koszorúját a trianoni
kereszt alatt

Fotó: Deák

Értékeink, kincseink címmel nyílott kiállítás a műve‐
lődési házban, ahol az amatőr, kezdő illetve helyi
művészeknek nyílt lehetősége a bemutatkozásra

A PEB hírei
Tisztelt Polgárőr-társak!

Ezúton köszönöm meg a PEB minden tagjának
a májusi szolgálatok ellátását. Külön köszönöm
meg mindazon polgárőr társaim áldozatvállalá-
sát, akik személyes felkérésemre, fel tudták vál-
lalni a Városnap (06.00-02.00-ig), a reggeli vásár,
a napi rendezvények és az Ultrabalaton futás
(kerékpározás) polgárőr feladatainak ellátását.

Véradás
Köszönjük, hogy véradásával hozzájárult egy

beteg gyógyulásához! - kapta az üzenetet július
6-án Csizmazia Pál polgárőr a PEB tagja. Az Ön
által adott vért a mai napon szállították ki a kór-
házba! Szép napot! OVSZ

A véradás a Komlón megtartott OPSZ napjá-
nak keretében zajlott le június 20-án.

PEB elnökségi ülés
A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj soron

következő elnökségi ülését augusztus 14-én
18.00-kor tarja az Egry József Művelődési Ház-
ban, a nyári-őszi polgárőr feladatokkal kapcso-
latosan. Mórocz István elnök

A Balaton parti településeken különösen nagy-
számú vendég érkezésére számítunk, akik igye-
keznek vízparton tölteni a forró napokat, így fenn-
áll annak a veszélye, hogy a főutakon közleke-
dési nehézségek alakulnak ki, feltorlódnak a jár-
művek, illetve a tűző napon felforrósodott gépko-
csi további veszélyeket is rejthet.

A szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, tölt-
sön több órát légkondicionált helyiségben, amelyek
listája elérhető valamennyi katasztrófavédelmi igaz-
gatóság honlapján (http://veszprem.katasztrofave-
delem.hu/klimatizalt-helyisegek).

A teljes tájékoztató olvasható a badacsonyto-
maj.hu weboldalon. Katasztrófavédelem

Hőségriadó

Köszönjük Richard Richternek az óvodás gye-
rekeknek felajánlott játékokat. A gyerekek nevé-
ben is szeretnénk megköszönni a Szín-Vonal
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai-
nak áldozatos munkát, amellyel szebbé, hangu-
latosabbá varázsolták az óvoda auláját.

Kissné Németh Valéria

Köszönjük!
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A Badacsonyi Bor7 programja
Szeretettel várjuk az érdeklődőket prog-
ramjainkra:
(A fellépők részletes bemutatását az előző
számunkban olvashatták.)

Július 17-20. Házigazda DJ Sosemvolt:
Július 17.

21 óra Roy és Ádám
Július 18.

19 óra Badacsonyi Borhetek hivatalos
megnyitása, Badacsonyi Borvidéki
Borverseny eredményhirdetése
20 óra Tördemic Néptáncegyüttes
21 óra Manoya

Július 19.
21 óra Pankastick!

Július 20.
21 óra Bogdán Norbert Trió

Július 21-26. Házigazda DJ Bounce:
Július 21.

21 óra Snétberger Zenei Tehetség Köz-
pont diákjai

Július 22.
20 óra Tördemic Néptáncegyüttes
21 óra FRB

Július 23.
21 óra La Tresca (IT)

Július 24.
21 óra Hellokids

Július 25.
21 óra Borra-való

Július 26.
21 óra Margaret Island

Július 27-29. Házigazda DJ Elliot:
Július 27.

19:30 Szolnoki Lajos

21 óra Járai Márk
Július 28.

21 óra Ripoff Raskolnikov
Július 29.

21 óra Gájer Bálint
Július 30.

21 óra Ferenczi György és a Rackajam
22:30 Budapest Burlesque

Július 31-augusztus 2. Házigazda DJ
Séf:
Július 31.

21 óra 'Sir' Oliver Mally
Augusztus 01.

21 óra Wombo Orchestra (FR)
Augusztus 02.

21 óra Cimbaliband
A szervezők a változtatás jogát fenn-
tartják!

A turisztikai szakemberek értékelése alapján került
Magyarország legjobb 25 kisvendéglője közé a
Borbarátok Étterem Borpince és Panzió, valamint
a szigligeti Bakos Attila Családi Vendéglője.

A legjobb kisvendéglőket a Magyar Turizmus
Zrt. hivatalos honlapja gyűjtötte össze, a listát az
éttermek online értékelései, általános megítélé-
sük, eredményeik, weboldaluk minősége, hangu-
latuk, valamint szakmai tapasztalatok, ajánlások
alapján készítették. Sokan nem szeretik a csúcs-
éttermek apró adagjait, az érthetetlen fantázia-
neveket és a megfizethetetlen degusztációs menü-
ket. A hagyományos magyar ételeket kínáló kis-
vendéglők azonban nem feltétlenül jelentenek
gyenge minőséget, felvizezett italokat, vagy zsíros
húsokat. Forrás: Pénzcentrum

Csúcson a Borbarátok

Hirdetés
Szeretettel várjuk önöket a borbarátok vendég-

lőben egy jó ebédre, vacsorára.
Helyi lakosoknak egy kóstoló ürmös bor mellé,

étlapárainkból 5% kedvezmény.(készpénzfizetés
esetén)

Nagy család
Asztalfoglalás: 87/471-000 
info@borbaratok.hu, www.borbaratok.hu

A Múzeumok Éjszakája sok százezer ember
számára kihagyhatatlan júniusi program. A
nagyszabású programsorozatot 2003 óta rende-
zik meg évenként, amolyan könnyed, nyáresti
kirándulásként. Az év legrövidebb éjszakája, a
Szent Iván éjnek apropóján évente tízezrek láto-
gatják országszerte az éjszaka nyitva tartó múze-
umokat. Ez alól az Egry József Emlékmúzeum
sem volt kivétel. Június 20-án szombaton este
koncerttel kezdődött a program. A koncerten fel-
léptek - Draskóczy Zoltán – gitár, Fülöp Kornél
– gitár, Havjár Sámuel – harmonika, a budapes-
ti Dohnányi Ernő Zeneiskola tanárai és növen-
dékei. A koncert után hosszabbított nyitva tar-
tással, éjfélig várta a látogatókat a badacsonyi
Egry József Emlékmúzeum. Deákné

Múzeumok Éjszakája

Fotó: Deák

Andrea Tornielli, Giacomo Galeazzi: 
Ferenc Pápa: Ez a gazdaság öl

A provokatív cím a Szentatya apostoli buzdí-
tásából, az Evangelii gaudiumból származik.
„»Nemet mondunk a kirekesztésen és az egyen-
lőtlenségen alapuló gazdaságra.« Ez a gazdaság
öl. Miként lehetséges, hogy nem hír, ha egy haj-
léktalan öregember megfagy az utcán; ellenben
hírértékű, ha két pontot esett a tőzsde…” – fogal-
mazott akkor a pápa, bírálva egy bizonyos gaz-
dasági struktúrát. A könyv annak jár utána,
hogy mi vezetett el eddig a kijelentésig, és hogyan
illeszkednek Ferenc pápa gondolatai a korábbi
pápai megnyilatkozások sorába. A könyv össze-
gyűjti és elemzi Ferenc pápának a szegénység-
ről, a kivándorlásról, a szociális igazságról, a
teremtett világ védelméről szóló beszédeit, doku-
mentumait és felszólalásait. A kötet szembesíti
ezeket a gazdaság, a pénzügy és az egyház tár-
sadalmi tanításának a szakértőivel, akik elmond-
ják véleményeiket a pápa társadalmi tanításáról.
Ferenc pápát a szegénységre, a társadalmi igaz-
ságosságra mondott szavai, a nélkülözők hely-
zetére vonatkozó gyakori felhívásai miatt kritikák
és néha kemény, szarkasztikus támadások érték.
Hogyan éli meg mindezt? A szegénység miért
ennyire erőteljesen jelenvaló a tanításában? 

Kovács L. Krisztián 
könyvtáros

Könyvajánló

A Nemzeti Tehetségprogram (NTP‐TV‐14) kere‐
tén belül rendezte meg a művészeti iskola június
6‐án a „Mutasd meg a táskád, megmondom ki
vagy” című országos tárgyalkotó versenyének
döntőjét.

A májusban megrendezett két elődöntő-
ből több mint 80 általános és középiskolás
tanulót válogatott be a versenybizottság. A
Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola bada-
csonytomaji feladatellátási helyéről két diák
is bejutott az utolsó fordulóba, ahol Kovács
Krisztina második, Bódis Júlia harmadik
helyezést ért el. Az elődöntőben a megter-
vezett és elkészített táskákról portfóliót kel-
lett készíteni. Az országos döntőn a pályá-
zati anyaghoz arculattervet, csomagolást
terveztek a diákok, amit szóban a zsűrinek
is be kellett mutatni. Gratulálunk a nyer-
tes diákoknak!

A művészeti iskola a tanévet vidám,
kikapcsolódással oldott alkotótáborral

zárta. Az ötnapos tábor változatos programokat
kínált az év közben kiemelkedő munkát végző
diákoknak. Több korcsoportnak szerveztünk
izgalmas programokat, feladatokat. A nagyob-

bak (NTP-AMI-14-0011 program) egy nagymére-
tű pannót készítettek és Budapesten megnézték
a Ludwig Múzeumot. A legkisebbekkel (NTP-
MKÖ-14-0005 program) egy tihanyi mesét dol-

goztunk fel bábelőadás formájában. Hatal-
mas színes falfestményt készítettünk a
badacsonytomaji óvodának, óriásparavá-
nokat festettünk, bábokat készítettünk,
bábelőadást tartottunk. A kisebbekkel
kirándultunk Tihanyba, Salföldön Somogyi
Győző vendégei voltunk. Túráztunk a Kis-
faludy kilátóhoz, dottóval utaztunk, tán-
coltunk, vetélkedőn versenyeztünk, stran-
doltunk és megtekintettünk három kiállí-
tást. Gyorsan elrepült a hét, a tábor sike-
res alkotómunkájának folyamatát és ered-
ményét a vetítéssel egybekötött táborzárón
mutattuk be.

A művészeti iskola diákjai szeptemberben
a Nemzeti Galéria megtekintésével kezdik az
évet. Molnár Annamária tanárFotó: Szabó

Sikeres évet zárt a Szín-Vonal



Az Országos Polgárőr Szövetség 48/2015. számú
határozata alapján Badacsonytomaj Város
Önkormányzata és a Polgárőr Egyesület Bada‐
csonytomaj (PEB) közös pályázatot nyújtott be.

Ennek eredményeként az OPSZ Elnöksége a
város és lakossága biztonságát szolgáló polgárőr-
ség támogatásáért a Polgárőr Város kitüntető
címet adományozta Badacsonytomaj Város
Önkormányzatának, továbbá a PEB tevékenysé-
gét 100.000 Ft működési támogatással ismerte el.
Az oklevél átvételére 10 fős delegáció utazott a
Komlón, június 20-án megrendezett XXI. Orszá-
gos Polgárőr Napra. A megtisztelő eseményen
Krisztin N. László polgármester mellett az alábbi
PEB tagok vettek részt: Mórocz István PEB elnök,
Mórocz Istvánné, Bolf Károlyné, Csizmazia Pál,
Radulyné Halász Ibolya, Fekete Ferenc, Rajzó
József, Arany György, Arany Györgyné.   T.S.ZS.

www.badacsonytomaj.hu10 2015. július

Kedves Olvasóink!
A Városi Könyvtár az alábbi napokon zárva lesz:

július 31., augusztus 1., 11., 12., 21., 22.
Megértésüket kérjük! 

Kovács L. Krisztián könyvtáros

Első alkalommal tartottak Balatont körülölelő
strandszezonnyitót június 5‐én tíz település rész‐
vételével, strandpiknikkel, gasztronómiai bemu‐
tatókkal és egy kis beavatással.

A központi rendezvény a badacsonyi strandon
volt, ahol a vízimentőket Miss Balaton és udvar-
hölgyei becsobbantották a vízbe, szimbolikusan
megnyitva ezzel a balatoni nyarat. A csobbanás
után meglehetett kóstolni a szervező Balatoni
Kör tagjainak borait, valamint harcsapástétomos
„Vitorlás" salátát, olaszrizlinges sajtkrémes lan-
gallót, Bazalt Burgert, Balcsi Bagelt, és „Viziku-
tyát”, ami harcsahurkás hotdog. Desszertként a
Bergmann cukrászda által készített fehérborból
és merlo-ból készült sorbet fagyikat, valamint
céklás-gyömbéres fagyit.

Ezentúl a Balaton Napja lesz a strandszezon
megnyitója, amelyet minden év első olyan pén-

teki napján tartanak meg, amikor a tó hőmérsék-
lete eléri a 20 fokot. Deákné

A Balaton Napja

Az idei évben első alkalommal Badacsony is
csatlakozott a június 27‐én hagyományteremtő
céllal országszerte megrendezett Magyar bor és
pezsgő napjához.

A rendezvénysorozat Magyarország 22 borvidé-
kén egy időben zajlott. Kiemelt eseménye volt a
Koccintás, a borvidéki települések ötödször meg-
rendezett hagyományos versenye. Ezen alkalom-
ból június 27-én, 18 órakor nemzeti rekordkísér-
letre került sor, Magyarország borvidékein egy
időpontban borbarátok ezrei koccintottak magyar
borral, a magyar borért. Badacsonyban a Dísz-
téren a Borbély Családi Pincészet, az Első Magyar
Borház-Szeremley Birtok, a Laposa Birtok, a
Szabó Családi Pince és a Borbatátok Vendéglő és
Borászat által kínált borral koccintott a mintegy
120 résztvevő!

A rendezvény a tervek szerint felhívja a figyel-
met a kulturált alkoholfogyasztásra és tovább
növeli a magyar borok népszerűségét.   Deákné

A bor és pezsgő napja

Polgárőr város

A Földi István esperes, plébános által celebrált
hagyományos szentmisével kezdődött a Szent
Antal kápolnában az örsi búcsú június 13‐án.

A program további részét a Varga Pincészet
Kft. Szürkebarát Fogadójában rendezte meg a
Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület. A hiva-
talos köszöntők után a rendszeres fellépők, illet-
ve új szereplők szolgáltattak műsort, köztük a
legifjabbak a badacsonytomaji Pipitér Óvoda

apróságai voltak. Fellépett a tapolcai Batsányi
Táncegyüttes, majd őket követte a szombathelyi
Erkel Kamarakórus vidám dalcsokra. A műsor
után pincepörköltet kínáltunk az egybegyűltek-
nek, az est folyamán a zenét Piller Kálmán és
Kosztolányi Zoltán szolgáltatta. Ezúton köszön-
jük a támogatást a Varga Pincészet Kft vezetői-
nek, Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmé-
nyének, az óvoda vezetésének, munkatársainak.
A remek hangulatúra sikerült rendezvényen öröm
volt együttölteni ezt a szép nyári estét. Reméljük,
jövőre újra találkozhatunk. Simonné-Ky

Köszönet a tombola felajánlásokért az egyesü-
let tagságának, valamint támogatóinknak: Anita
Fodrászat, Baumann Szabolcs-Szikvíz, Borbély
Családi Picészet, Csanádi Pincészet, Czyntula
Tamás-Pékárú Tapolca, Griff Gyógyszertár, Kissné
Takács Krisztina, Margittai Elemér-Virágbolt, Nagy
Gézáné – Húsbolt, Nagy Géza-Sörpatika, Öreg-
halász Horgászbolt, Sölét Tünde, Total Clean, Vas-
tag Kerámia.

Örsi búcsú

Meghívó
Szeretettel meghívunk mindenkit a július

25-én tartandó Anna-napi búcsúra. A búcsú
Szentmisével kezdődik, melyet Földi István
esperes plébános atya celebrál délután 4 óra-
kor a Szent Anna kápolnában (Badacsony
Római út). A Szentmise után szeretettel
várunk mindenkit a helybéli asszonyok által
készített sütemények elfogyasztására, vala-
mint Badacsony és környéke borai melletti
beszélgetésre. Az adományokból befolyó pénzt
a Szent Anna kápolna fenntartására fordítjuk.
Előre is köszönjük segítségüket: Földi István
esperes plébános, Horváth család.

A kisvonat 15.30-kor indul a plébániatemp-
lom elől. Horváth család

A Kolping Család Egyesület Mindenkit szeretet-
tel vár augusztus 1-jén 18.00 órakor szentmisével
kezdődő a hagyományos Donát-napi búcsúra.

A 19 órakor kezdődő ünnepi előadásban köz-
reműködnek: prof. dr. Bertényi Iván, Erkel Kama-
rakórus, Jádi Laura Anna (zongora), Jádi Luca
(hegedű), Simic Aleksander (gordonka), Simic
Sofia (zongora).

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Alsóörs, Ábrahámhegy, Badacsony, Balatonboglár,
Balatongyörök, Balatonmária, Balatonudvari, illet‐
ve Fövenyes, Szárszó és Tihany vett részt a Balaton
Napján

Hangverseny
A badacsonytomaji Kolping Család Egyesület

szeretettel meghív minden zenekedvelő érdeklő-
dőt július 31-én pénteken 20 órára a Római
Katolikus Templomba Ruppert István orgona-
művész és Maria Beatrice Cantelli fuvolamű-
vész hangversenyére.

Műsoron: Händel: F-dúr szonáta (fuvolára és
orgonára), Guilmant: Marche alla Händel – orgo-
na, Telemann: Fuvola szólófantázia, Morandi: d-
moll szimfónia orgonára, Ibert: Szóló fuvola szvit,
Bellini: G-dúr szonáta orgonára, Rachmanyinov:
Vokalise (fuvola és orgona), Petrali: Versetti orgo-
nára, Mascagni: Ave Maria (fuvola és orgona).

Belépés díjtalan! Támogatói adományokat az
egyesület köszönettel elfogad.

Rendezvények, események
Szeretettel várjuk az érdeklődőket program-
jainkra:
július 18. 17 órától Herman László: A sas lan-

dolt, séta a Holdon kiállítás megnyitója
(Helyszín: Egry József Emlékmúzeum)
A kiállítást megnyitja: Bence Lajos.
Zenei közreműködő Kontrabant együttes.

augusztus 1. 10-19 óra között Papagáj kiállí-
tás (Helyszín: Egry József Művelődési Ház)

BVÖKI

A Kisfaludy-ház Étterem helyi beszállítókat
keres (ős- vagy kistermelői igazolvánnyal) a
hamarosan nyitó, kézműves termékeket kínáló
üzletükbe (lekvár, savanyúság, szörpök vagy kéz-
műves termékek). Jelentkezni az alábbi elérhe-
tőségeken lehet: Németh Szabina, Telefon: 06 87
532 216, email: gazdasag@hotelbonvino.hu…
mert a Kisfaludy-ház a badacsonyiaké!

Beszállítókat keresnek Hívogató


