
A nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett
megemlékezések sorát évek óta a Nagy Imre
Emlékszüret nyitja meg. A Zabó birtokon, a
Sipos család és az önkormányzat közös szerve‐
zésében október 22‐én idézték fel az 59 éve
történteket.

Ma Badacsony történelmi pillanatára emléke-
zünk – mondta dr. Sipos Balázs -, amikor Nagy
Imre itt töltötte utolsó békés napját a forrada-
lom előtt. Pálffy Jenőné – Zabó Jánosné, Anna
néni unokahúga -, a mintegy hat évtizede tör-
tént esemény résztvevőjeként felidézte a legen-
dás szüret előzményeit, történetét. Böbi néni
akkor 16 évesen igyekezett a miniszterelnök
segítségére lenni, máig szerény, kedves, mosoly-
gós embernek megtartva emlékezetében. Nagy
Imre búcsúzásakor gyermekkori álmának meg-
valósulásáról beszélt az örömteli nap kapcsán,
bízva a visszatérés reményében. Emlékezzünk
rá hálával és szeretettel – kérte befejezésül Böbi
néni. A családias ünnepség zárásaként az
önkormányzat, a vendéglátók és az általános
iskola képviselői elhelyezték virágaikat az
emlékoszlopnál, majd a történelem részesévé
vált dűlőben szüreteléssel idézték fel a nagysze-
rű napot.

Az ünnep előestéjén tartotta megemlékezését
településünk a Tatay Sándor Általános Iskola
aulájában, szinte az összes tanuló részvételével.

A magyar történelem valamennyi, nemze-
tünk szabadságáért vívott küzdelme, minden
ma élő emberért is zajlott - mondta köszöntő-
jében Krisztin N. László polgármester. Az, hogy
ma magyar földön élhetünk, ennek a földnek
az ajándékait ehetjük, ihatjuk, iskolába járha-
tunk, hogy álmainkat egy Magyarország nevű
országban valósíthatjuk meg, történelmi hőse-
inknek köszönhetjük. Ezért kötelességünk
megemlékezni az eseményekről, az emberekről,
akik küzdöttek, vagy életüket adták értünk. A
nemzetünkért és a szabadságunkért mondunk
köszönetet, amikor emlékező ünnepséget szer-
vezünk, zászlót lobogtatunk, himnuszt ének-
lünk, vagy gyertyát gyújtunk.

Az ember, aki a világra születik élni akar és
boldog szeretne lenni – folytatta a polgármes-
ter – élete során senki sem akar hős lenni,
vagy meghalni. De az élet hozhat olyan hely-
zeteket, amikor nem lehet az adott körülmé-
nyek között tovább élni, vagy egész egyszerű-
en hőssé válik valaki. 1956 októberében
Magyarországon az emberek többsége nem
tudott boldogan élni, sőt többeknek az élete is
veszélyben volt, illetve sokak életét el is vette
az akkori rezsim. Az ország vezetése szabad-
ságot hirdetett, de nem adta meg azt, sőt szov-
jet gyarmattá tette az országot, viselkedésé-
ben zsarnokká vált. A régi címert, zászlót meg-
változtatták, az életszínvonal egyre csökkent,
akik elmondták véleményüket, azokat a rend-
szer ellenségüknek tekintette. Nőtt az elkese-
redés, a belpolitikai feszültség, a politikával
szembeni ellenállás, amely a forradalom kirob-
banáshoz vezetett.

Krisztin N. László polgármester megemléke-
zése után a tanulók irodalmi műsora követke-
zett, amelyben közreműködött az énekkar és
a néptáncosok. Az ünnep fényét emelő eladás-
ban fellépő negyven diákot Krisztin N. László-
né, Riteczné Lesz Renáta, Vass Mária és Szabó
Csaba készítették fel.

XXV. évfolyam 11. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2015. november

1956. Október 23. emléke

Értünk és Magyarországért harcoltak

A Városháza parkolójában az MVH veszprémi
kirendeltségének vezetői, a képviselő‐testület
tagjai és a civil szervezetek képviselői ünnepé‐
lyes keretek között átvették október 29‐én a
kisbuszt és a két terepjárót.

Krisztin N. László polgármester megköszönte
mindazoknak a segítségét, akik a pályázat elké-
szítésében, lebonyolításában részt vettek, majd
ismertette a pályázat lényegét. A kisbuszra vonat-
kozó célok között említette a szolgáltatáshiányos
kistelepülés esélyegyenlőségének növelését, az
ott élők életfeltételeinek javítását, a település szol-
gáltatási funkcióinak bővítését, a közösségfej-
lesztést, a közösségi kapcsolatok fejlesztését, vala-
mint a jobb életminőség elérését. 

Új járművek Tomajon
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Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támo-
gatásával, pályázat útján vásárolhatott településünk az
önkormányzat részére egy kilencszemélyes kisbuszt, a
Badacsonytomajért Közalapítvány és a Polgárőrség
részére pedig egy-egy terepjárót

Ünnepélyes keretek között megtartották októ‐
ber 22‐én a „Folyamatos innováció a badacsony‐
tomaji Tatay Sándor Általános Iskolában” című
42 milliós pályázat zárórendezvényét, amelyen
a diákok, pedagógusok, fenntartók mellett a
szülők is részt vettek. 

Ünneplésre és számvetésre gyűltünk ma össze
– mondta köszöntőjében Tóth Mária, a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tan-
kerületének igazgatója – végéhez ért egy hosszú,
sokaktól megfeszített munkát és kitartást igény-
lő, a diákoknak remélhetőleg maradandó és hasz-
nos élményeket nyújtó programsorozat. 

Lezárult pályázat

Fotó: Kalmár
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Fotó: Kalmár



Időpont (8 óra) Gyülekezőhely Vadfaj Tervezett területrészek
november 14. Köveskál, zánkai faluvég Apróvad Köveskál
november 21. Salföld „Lőszerraktár” Nagyvad Ábrahámhegy, Salföld, B.tomaj
november 28. B.rendes, Bánya u. teteje Nagyvad Balatonrendes, Révfülöp
december 12. Zánka focipálya Nagyvad Balatonszepezd
december 30. Zánka vadhűtő Nagyvad Zánka, Köveskál

Vadászatvezetők: Sári Ferenc vadászmester v. Buglák Attila hivatásos vadász
Elérhetőség, érdeklődés, bejelentkezés: info@kali-vadaszat.hu Sári Ferenc vadászmester

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
ZÁRVA
Egry József Emlékmúzeum
ZÁRVA
Orvosi rendelők (B.tomaj, Kert u. 32.)
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: 87/471-123 
Rendel: H, Sz., Cs., P.: 8.00-12.00-ig; K.: 14.00-16.00-ig.
Sürgős esetben hétköznap 8.00-16.00-ig hívható: +36-
30/9019-869. Hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-
ig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.:
(átszervezés miatt) 88/412-104 vagy 104
Fogászati alapellátás (B.tomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: 87/471-689):
H: 07-12; K: 15-20; Sz: 09-16; Cs: 12-19; P: 08-14.
Kezelésre időpontegyeztetéssel lehet jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon: 
8-14-ig, Veszprém Halle u. 5/E, Telefon: 06-88-425-228
Gyermekorvosi rendelés-tanácsadás: 
dr. Sellyei Ferenc
tel.: 87/471-282, 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: Poszlovszky Krisztina
Elérhetőségei: 06-30/511-9521, 87/471-698 (munkaidőben)

E-mail: badacsonyivedono@gmail.com
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: 9.00-15.00, 
december 14-től január 3-ig zárva.
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 Képviselő‐testület 2015. évi munkaterve sze‐
rinti soron következő ülését november 25. nap‐
ján 8.00 órakor tartja a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatalban. 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájá-
ról; Helyi rendeletek hatályosulásáról beszámo-
ló; Étkezési térítési díjak felülvizsgálata; Bada-
csonytomaj Város Önkormányzata képviselő-tes-
tületének 2015. évi munkaterve; Arany János
Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók
támogatása; Badacsonytomaj Város Önkormány-
zata 2016. évi költségvetési koncepciójáról;
Beszámoló az adóztatásról; Pályázatokról tájé-
koztatás; Beszámoló a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről; Tájékoztató a
két ülés között történt fontos eseményekről;
Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati
döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtá-
sáról; Egyéb aktuális ügyek

Krisztin N. László polgármester

Képviselő-testületi ülés

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hiva-
tal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011.
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Badacsonytomaji Közös Önkor-
mányzati Hivatal Pénzügyi ügyintéző munkakör
betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoz-
tatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés
helye: Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj,
Fő utca 14.

A munkakör 2016. január 4. napjától betölt-
hető. A pályázat benyújtásának határideje: de-
cember 3, elbírálásának határideje: december
15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Wolf Viktória jegyző nyújt, a 06-87/
571-270-os telefonszámon.

A teljes pályázati kiírás megtekinthető a
www.badacsonytomaj.hu oldalon. 

Pályázat
Pénzügyi ügyintéző

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai
Járási Hivatal dr. Nemes Imre igazgató főállator-
vos 02.3/504-12/2015. sz. határozata alapján
kéknyelv-betegség gyanújának megállapítása
miatt azonnal megfigyelési zárlatot rendel el
Badacsonytomaj, Badacsonytördemic és Szigliget
települések közigazgatási területére, a fogékony
állatokra (szarvasmarha, bivaly, juh, kecske). 

A zárlat alatt álló területről fogékony állat, vala-
mint állati petesejt, sperma és embrió nem vihe-
tő ki, illetve oda nem vihető be. A zárlat alatt álló
helyről állati hulla csak a hatósági állatorvos
engedélyével ártalmatlanítás és hatósági vizsgá-
lat céljából vihető ki. 

A megfigyelési zárlat előírásainak be nem tar-
tása szabálysértésnek minősül, ezért az elköve-
tő élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható. 

A részletes határozat megtekinthető:
http://www.badacsonytomaj.hu/hu/koezer-
dek/hirdetmenyek/1788-keknyelv-betegseg-
megfigyelesi-zarlat-elrendelese

Kéknyelv-betegség!

A háztartások lakáskörülményeit feltáró orszá-
gos felmérés lesz október 10. és november 30.
között Miben élünk? – Lakásviszonyok, 2015
címmel. Az adatfelvételt a Központi Statisztikai
Hivatal hajtja végre 500 településén, köztük
Badacsonytomajon, és összesen 20 ezer véletlen-
szerűen kiválasztott háztartást érint. 

Az összeírás segítségével vizsgálják a háztar-
tások lakáshelyzetét, a lakások és a lakóépü-
letek minőségét, a családok lakásfenntartási
kiadásait és problémáit. A kérdezők hivatalos
igazolvánnyal, illetve megbízólevéllel rendelkez-
nek. Az adatokat a KSH bizalmasan kezeli, fel-
használásuk összesítve, egyedi azonosítás nél-
kül történik. A KSH az eredmények feldolgozá-
sa után a felmérés eredményeiről széles körben
nyújt tájékoztatást.

Információkérés, kapcsolatfelvétel:
www.ksh.hu, tel.: 06-80-200-766 ingyenes
zöldszám (H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra)

Kérjük, segítse a kérdezők munkáját!

Miben élünk? 
– felmérik a háztartások lakáshelyzetét

Káli-medence Vadásztársaság
(19-303310) 2015/16. vadászévi társasvadászati ütemterv



Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
Képviselő‐testülete (a továbbiakban BVÖKt.),
az október 22‐i soros ülésén többek között a
következőről határozott:

394/2015. (IX. 22.) Képviselő-testületi hatá-
rozat MENÜ KFT – VN KFT átalakításáról
A Képviselő-testület Bolla József, a Bada-
csonytomaj VN Kft. ügyvezetőjének, valamint
Lukács Antalné, a Menü Kft ügyvezetőjének
előterjesztése alapján megállapítja, hogy
Badacsonytomaj Város Önkormányzata egye-
tért a Badacsonytomaj VN Kft. és a Menü
Kft., mint gazdasági társaságok egymás
között olyképpen történő átalakulásával,
egyesülésével, hogy a Menü Kft. teljes vagyon-
ával beolvad a Badacsonytomaj VN Kft-be, és
a Menü Kft megszűnése és a Badacsonytomaj
VN Kft. változatlan továbbműködése mellett
a Menü Kft. általános jogutódja a Badacsony-
tomaj VN Kft. lesz.

407/2015. (X. 22.) Képviselő-testületi hatá-
rozat József Attila utca járdafelújításáról – I.
szakasz BVÖKt. a Badacsonytomaj, József
Attila utcai járdafelújításhoz a 2015. évi költ-
ségvetési tartalék terhére a VN Kft. árajánla-
tát elfogadva bruttó 4.611.773 Ft-ot biztosít.
A munka megkezdésének határidejét 2015.
november 2. napjában jelöli meg, a kivitele-
zés véghatáridejét (teljesítést) 2015. december
15. napjában jelöli meg. A József Attila utca
I. szakaszának (340 méter hosszan Bercsényi
utcától a Borostyán utcáig) járdafelújítására
a közfeladatot ellátó, Badacsonytomaj Város
Önkormányzatának 100%-os tulajdonát képe-
ző, Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonpro-
fit Kft-t bízza meg. Mivel az önkormányzat
saját erős beruházása, a kapubejárók készí-
tését nem tartalmazza. Ha valaki szeretné
megcsináltatni, mód van rá az ügyvezető igaz-
gatóval történő egyeztetés alapján. A munkát
szakaszolva, a lakosságot legkevésbé zavaró
módon kell elvégezni.

414/2015. (X. 22.) Képviselő-testületi hatá-
rozat Bűnmegelőzési projektek megvalósítá-
sa – pályázat benyújtásáról BVÖKt. pályáza-
tot nyújt be a Belügyminisztérium által kiírt
„Bűnmegelőzési projektek megvalósítása”
című pályázati kiírásra. A pályázatot a kiírás
szerinti 1-es és a 2-es komponensnek megfe-
lelően magvalósítandó programok lebonyolítá-
sa céljából kívánja benyújtani az alábbiak sze-
rint: A pályázat összköltsége: 1.500.000 Ft, A
támogatás intenzitása: 100%, A pályázati díj
mértéke 10.000 Ft.

422/2015. (X. 22.) Képviselő-testületi hatá-
rozat Sajtó-helyreigazításról
BVÖKt. dr. Gáli Mihály ügyvéd azon tájékoz-
tatását elfogadva, hogy a Népszabadság című
napilap 2015. október 16-i, pénteki számában
a „Politika és Gazdaság” rovatban, az 5. oldal
felső felében „Elcsúszott a hivatal a teraszon”
címmel Boda András újságíró tollából megje-
lenő írás több vonatkozásban is megsérti a
sajtószabadságról és a médiatartalmak alap-
vető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény,
valamint a polgári jog ide vonatkozó rendel-
kezéseit sajtó-helyreigazítást kezdeményez.
Felkéri és egyben felhatalmazza dr. Gáli
Mihály ügyvédet, mint az önkormányzat jogi
képviselőjét, hogy a konkrét közleményszöve-
get fogalmazza meg és az ügyben teljes jogkör-
rel eljárjon. Ky
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Képviselő-testületi
határozatok

xFolytatás az 1. oldalról

Ugyan még sok munka vár ránk a pénzügyi
zárásig, de a tevékenységek közel két és fél tan-
évre kiterjedő sorozata megvalósult. A pályázat
2012. őszi benyújtásakor még Badacsonytomaj
Város volt az intézmény fenntartója, 2013. janu-
árjától a KLIKK vette át a fenntartást, működte-
tést és ezzel együtt a pályázatot is. Tankerüle-
tünkben több intézmény is pályázott ebben a
konstrukcióban. Közülük két nyertes projekt
került ki, az egyik a Tatay Általános Iskola negy-
venkétmillió-háromszázhatvanezer forintos, száz
százalékos támogatottságú projektje. Az Európa
Uniós forrást a támogató szervezet az Innovatív
Iskolák Fejlesztése című konstrukcióban, komp-
lex célok megvalósítására kívánta fordítani. A
munkaerőpiaci sikeresség érdekében cél volt,
hogy a konstrukció támogassa a megújuló, maga-
sabb szakmai színvonalon működő köznevelési
rendszer működését. Az oktatás és a képzés
minőségének és hatékonyságának javítását, kie-
melten az idegen nyelvtudást, digitális írástu-
dást, vállalkozói, életpálya építési, életviteli, egész-
ségfejlesztési készségeket, valamint a környezet-
tudatosságot. A fenti célok elérése érdekében az
iskola elsődleges célkitűzései a projekt kapcsán
a következők voltak: az oktatási intézmény peda-
gógiai módszertani megújulása, a magasabb szín-
vonalú oktatás érdekében a pedagógusok szak-
mai fejlődésének elősegítése, szaktárgyi és mód-
szertani továbbképzések megvalósításával. A diá-
kok egészséges életmódra nevelése, egészségtu-
datos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesz-
tése, a tanulók testi, lelki, szellemi állapotának,
egészségvédelmének és egészségfejlesztésének
érdekében. A környezettudatos szemlélet kiala-
kítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenysé-
gek ösztönzése. Helytállást, alkalmazkodást meg-
alapozó programok alkalmazása az iskolában. A
helyi, társadalmi szervezetekkel való együttmű-
ködés, partnerségi kapcsolat kialakítása, neve-
lési, oktatási feladatok megvalósításával. Digitá-
lis, sport-, és egyéb taneszközök intézményi szin-
tű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek
készség és képességfejlesztését, kreativitásuk fej-
lesztését, valamint a testmozgás iránti igény visel-
kedésbe épülését. Az infrastrukturális projekthez
a szükséges szakmai, tartalmi, módszertani fej-
lesztések biztosítása, annak érdekében, hogy
azok egymás hatásait erősítve, komplex módon
járuljon hozzá az oktatás minőségének javulásá-
hoz. Végigkísérve a pályázati programok megva-
lósulását, abban a reményben zárom köszöntő-
met – mondta Tóth Mária igazgató -, hogy az
intézmény diákjai és pedagógusai egyaránt hasz-
nosnak érezték a tevékenységet és fenntartási
időszakban, valamint azt követően is hatéko-
nyan használják majd a pályázatban beszerzett
eszközöket és mindazt a tapasztalatot és tudást,
amelyhez ez a támogatás segítette az intézményt.

Mindig is természetes volt, hogy önkormány-
zatunk, a partnerönkormányzatokkal együtt
támogat minden olyan kezdeményezést, amely a
településen élő gyerekek épülését szolgálja –
mondta Krisztin N. László polgármester. Ezúton
szeretném megköszönni az akkori Képviselő-tes-
tületnek, hogy döntésével ezt a folyamatot elin-
dította. Az ünneplés mellett emlékezni is kell,
hiszen sokan azt hiszik, ha egy pályázatot benyúj-
tunk és az jó, akkor megy a maga útján, pedig
ez nem egészen így működik. Támogatókat kell
szerezni, akik felkarolják az adott pályázat ügyét,
e helyütt is tisztelettel gondolok Lasztovicza Jenő
egykori országgyűlési képviselőnkre, akinek az

ajánlásával lehettünk sikeresek. Nagyon bízom
abban kedves gyerekek, hogy mindazok az élmé-
nyek, amelyeket e pályázat lehetővé tett számo-
tokra hasznosak voltak és kívánom, hogy az éle-
tetek során ezeket az ismereteket majd tudjátok
hasznosítani. Önkormányzatunk és a partne-
rönkormányzatok nevében köszönetemet és tisz-
teletemet fejezem ki mindazoknak, akik segítet-
tek bennünket a pályázat végigvitelében.

Az elmúlt évtizedekben még soha nem volt arra
példa – mondta Csizmarik Béláné, a pályázat
szakmai vezetője -, hogy nemcsak egy-egy meg-
határozott célra, hanem ennyire szerteágazó tevé-
kenységrendszerre írjanak ki pályázatot. Ezért
ragadtam meg az alkalmat 2012 augusztusá-
ban, s állítottam össze a pályázati dokumentá-
ciót, melyet akkori fenntartónk támogatott. A
pályázat megvalósítása során – 2013 áprilisától
– számos programra nyílt lehetőség iskolánkban.
Az új Széchenyi terv keretében meghirdetett
pályázat 42 millió forint támogatást biztosított az
iskola számára, hogy széles körű ismeretekre
tegyenek szert tanulóink, az egészséges életmód,
a környezettudatos gondolkodás, az internet
tudatos használata, a káros szenvedélyek követ-
kezményei, a konfliktuskezelés, a biztonságos
közlekedés témaköreiben. Ezeket az ismerteket
azonban nem a megszokott tanórai keretekben,
hanem olykor interaktív módon, vagy csoportfog-
lalkozásokon, olykor pedig forgószínpad szerű
játékos programokon sajátíthatták el. Az erdei
iskolai programokat két tanévben is megszervez-
tük, a készségfejlesztő programokon a gyerekek
kreativitásának köszönhetően csodálatos mini-
kertek készültek csoportmunkában. Sportkirán-
duláson több alkalommal vehetett részt minden
tanulónk, mindemellett szabadtéri mozgásos
tevékenységekben is kipróbálhatták magukat.
Sport- és idegen nyelvi táborok, vetélkedők,
egészségnapok, öko-program, sokrétű előadá-
sok, a nemzeti hagyományok ismertetése mind-
mind a gyerekek élményeit gyarapították. A peda-
gógusok pedig továbbképzéseken gyarapíthatták
tudásukat az említett témákhoz kapcsolódóan.
Egyebek mellett játszótéri elemek kerültek az
udvarra, interaktív táblákat és tananyagot, szem-
léltető-, valamint sporteszközöket szereztünk be.
Csizmarik Béláné a projekt minden részletre
kiterjedő bemutatását követően képsorozattal is
felelevenítette az eseményeket, majd név szerint
megköszönte a közreműködők segítségét.

Befejezésül Krisztin N. Lászlóné igazgató meg-
köszönte a pályázat benyújtásában, lebonyolítá-
sában közreműködők segítségét, hogy a több
mint negyvenkétmillió forintot elsősorban a gye-
rekekre és az iskolára fordíthatták. Az ünnepsé-
get a gyerekekkel együtt megtartott állófogadás
zárta. Ky
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Lezárult a pályázat
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A teljesen újjáépített Badacsony Camping június
15‐én nyílott meg újra több mint tízévnyi szünet
után. Turi István tulajdonos kérdésünkre elmond‐
ta, hogy szerény volt ugyan a bevételük, de az első
szezonban ez természetesnek mondható.

Jelenleg a szépen parkosított, saját homokos
stranddal rendelkező családias hangulatú kem-
ping a sátorral, illetve lakókocsival érkezőknek 80,
ötféle méretű helyet kínál - tudtuk meg Feketéné
Szabó Júlia kempingvezetőtől. Az áramcsatlako-
zási lehetőség, zuhanyzó- és mosdókabinokból
álló vizesblokk – külön babafürdetővel, pelenká-
zóval –, a jól felszerelt főző-, mosóhelyiség az alap-
szolgáltatáshoz tartozik. Igyekeznek kielégíteni a
felmerülő igényeket, ezért szezon közben kialakí-
tottak egy kutyafürdetőt. Emellett a kor követel-
ményeinek megfelelően van szauna, masszázs-
szolgáltatás, wi-fi, játszótér és sportolási lehető-
ség, de a kempingben található élelmiszerbolt és
egy bisztró is. A következő fejlesztési ütemben
többek között mobil házak építését tervezik a szol-
gáltatás bővítése érdekében – folytatta Feketéné

Szabó Júlia. Emellett mind a felnőttek, mind a
gyermekek részére medence építését célozták meg,
ugyanakkor a horgászatot kedvelő emberek szá-
mára horgászstégeket alakítanak ki, valamint
lehetőség lesz különféle vízieszközök, kajakok bér-
lésére is.

A Badacsony hegy lábánál, a kikötőtől nem
messze található igényes létesítmény számtalan
további kikapcsolódási lehetőség kiindulópontja
lehet.     Ky

Fotó: ifj. Turi

Újra működik a Badacsony Camping

A Szent Imre Római Katolikus Templomban
október 23-án megtartott Szentmisén Földi István
plébános, esperes megemlékezett Kapisztrán
Szent Jánosról és a forradalom áldozatairól.
Elképzelni is nehéz ma, hogy mekkora elszánt-
ság kellett az október 23-án kezdődött harchoz
– mondta a pélbános. Egy olyan korban, amikor
ijesztő méretekben tombolt idehaza a vörös dik-
tatúra, amikor tömve voltak a börtönök, éjszak
pedig bármikor jöhetett az emberért a nagy feke-
te autó – az ÁVH – és vitte el mindenféle jogalap
nélkül bárhová, ahonnét aztán legtöbbször már
hír sem érkezett róla, nemhogy visszatért volna.
Amikor padlássöprés, koncepciós per, kitelepítés,
Recsk és cenzúra bénított meg mindent. 

Szűk évtized elég volt a világháborút még ki
sem heverő országunknak, hogy rádöbbenjen,
milyen is a kommunizmus igazi arca. A nán-
dorfehérvári diadal után ötszáz évvel ismét töb-
ben áldozták életüket a hazáért, a hazaszere-
tetükért, mert megpróbáltak kitörni abból az
ördögi körből, amelyet a Szovjetunió teremtett
ezen a földön – mondta Földi atya, értük fel-
ajánlva a szentmisét.

A Történelmi Emlékparkban megjelenteket
Berecz Nikoletta, a Kulturális Intézmény igazga-
tója köszöntötte, majd Földi István plébános mon-
dott fohászt a hősökért. 

Ezt követően Forintos Ervin és Nagy Lajos kép-
viselők az önkormányzat nevében, Krisztin N.
Lászlóné, Borda Veronika és Zentai Nóra az isko-
la, Bolfné Tóth Melinda, Szabó-Fekete Mónika és
Borbás Nóra az óvoda, Takács Tiborné, Solcz
Sándor és Solcz Sándorné a Badacsonyörsi
Érdekvédelmi Egyesület, Bolf Károlyné és Szán-
tainé Ruzsa Mariann a Boldog Gizella Kör, Far-
kas Mihályné, Tímár Józsefné és Füzes István-
né a Nyugdíjas Egyesület, Dér Tibor és Feke-
te Ferenc a Horgászegyesület, Hidvéginé Mej-
linger Anita és Korbély László a Fidesz nevé-
ben rótta le kegyeletét a kopjafánál. Ky

Ezen fő célok tekintetében a település a közle-
kedési szolgáltatás létrehozásával, működtetésé-
vel és fenntartásával a következőket kívánja elér-
ni: a lakosság életfeltételének javítása, a telepü-
lésen a jobb életminőség elérése; a településre
nézve kedvező kulturális és közösségi folyama-
tok elindítása; a települési funkciók bővítése; a
közösség fejlesztése, a helyi társadalom és civil
szféra erősítése; a helyi adottságokhoz és sajátos-
ságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igé-
nyek kielégítése; az esélyegyenlőség feltételeinek
megteremtése, javítása; szociális, egészségügyi
segítségnyújtás biztosítása; a gyermekszállítás
megoldása, a külterületen élők segítése; napi
ebéd kiszállítása a rászorulóknak.

A Közalapítvány nyílván az alapítványi célok-
nak megfelelő tevékenységre tudja használni a
járművet – folytatta Krisztin N. László polgár-
mester – de a civil szféra és az önkormányzat
közötti, amúgy egyébként jó kapcsolat további
erősítésére is használjuk majd. Ugyanazokat a
funkciókat említhetném, mint a kisbusznál, de
a bűnmegelőzési tevékenység külön nevesítve
van terepjáróra vonatkozóan, csakúgy, mint a
polgárőrségnél.

A Polgárőr Egyesület alapfeladataként a helyi
közrend és közbiztonság erősítése, védelme, vala-
mint a bűnmegelőzésben fogja hasznosítani a
járművet. Bízunk abban, hogy a külterületen
elég nagy számban élő idős emberek életvitelé-
nek segítése, áldozattá válásuk megelőzése, vala-
mint az ingatlanok és vagyontárgyak védelme
hatékonyabb lesz. A polgármester befejezésül
arra kérte a jelenlévőket, hogy az ismertetett
pályázati célok megvalósításához is nyújtsanak
segítséget.

Badacsonytomaj város nagy területen helyez-
kedik el – mondta Fenyvesi Zoltán, a Veszprém
Megyei Közgyűlés alelnöke - és a terepviszonyok-
kal is meg kell küzdeni annak, aki be szeretné
járni a vidéket, tehát egy ilyen fejlesztés minden-
képpen jó célt szolgál. Ráadásul még nem fordult
elő, hogy egyszerre három közösségi szolgálatot
teljesítő járművet adhatunk át a településnek,
melyekkel jelentősen javulnak az idősek közleke-
dési feltételei. Sokan kérdezték, hogy nem lesz-
e későn az Európa Uniós fejlesztések időszaka,
hiszen már elkezdődött a ciklus? Örömmel mon-
dom Önöknek  – folytatta az alelnök –, hogy
ebben az évben 133 pályázatot írtak, vagy írnak
ki ezekre a forrásokra és ebből 2700 milliárd
forintos összeg még az idén a pályázókhoz fog
kerülni. Badacsonytomaj jól használta ki eddig
ezt a lehetőséget. Kívánom, hogy legyenek a
továbbiakban is jó ötleteik, pályázataik, merjék
megvalósítani álmaikat, merjék ezeket papírra
vetni, ha ezek megvalósíthatók továbbra is szá-
míthatnak a megye és az én segítségemre is.

Deákné-Ky

Új járművek Tomajon

A Balatoni Kör több tagja a milánói világkiállítá‐
son is sikerrel mutatta be a BalatonBort.

A nagy méretben kinyomtatott körcímke, egy
kis idei must az április végén forgalomba kerü-
lő új borból és a megjelenő pincészetek néhány
korábbi olaszrizling tételének bemutatásából állt
az első hazai régióbor világpremierje. Erre külö-
nösen jó alkalom volt az Expo Milano, nemcsak
a világkiállítás miatt, hanem azért is, mert – Ist-
vándi Gergely borász megfogalmazásában – jel-
képes gesztus azt az olaszrizlinget, mely csep-
pet sem olasz, éppen az olaszoknál bemutatni.
Valóban, a fajta neve meglehetősen félrevezető,
hiszen sosem utalt semmilyen olasz eredetre

vagy akár hatásra. A bemutató kapcsán kiemel-
tem, hogy mivel korábban a Monarchiához tar-
tozott Észak-Olaszország, a mi borkultúránk
hatott az övékre és nem fordítva, ahogy esetleg
sokan gondolnák. Így kerülhetett oda több
nálunk elterjedt szőlőfajta is, amire joggal lehe-
tünk büszkék.

A hazai címkebemutatón túl azért is tartották
fontosnak, hogy az első régióbornak külön világ-
premierje is legyen, mert ez lehet az európai és
világpiaci sztenderdeknek megfelelő példa arra,
hogyan vehetünk részt a borrégiók nemzetközi ver-
senyében a nálunk is meghonosítandó régiós már-
kaépítéssel. Kardos Gábor elnök, Balatoni Kör

Régióbor a világkiállításon

Értünk és Magyarországért harcoltak
xFolytatás az 1. oldalról

xFolytatás az 1. oldalról

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák
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Háromezer egynyaras süllőt telepített a Bala-
toni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. november 5-
én a badacsonyi hajókikötőnél a Balatonba.

A helyi horgászegyesület képviselőinek - Feke-
te Ferenc elnök, Dér Tibor, Raposa Péter - jelen-
létében csúszdával engedték a tóba a közel fél-
tonnányi halat.                                  Deákné

Süllőtelepítés

Egy hetet töltöttünk el Piranban iskolánk csere‐
diák programjának keretében, ahol angoltudá‐
sunkat fejlesztettük, csiszoltuk. 

Kedden korán reggel beültünk a buszokba és
izgatottan vágtunk neki a hosszú útnak. Mikor
Ljubljanába értünk szlovén barátaink finom
ebéddel vártak minket, majd sétáltunk egyet a
városban és együtt indultunk tovább Piranba.

Közösen megnéztük a híres skocijani cseppkő-
barlangot, ami mindenkinek nagyon tetszett.
Másnap csapatépítés céljából kipróbáltuk a
helyi fürdőt. Sokat nevettünk, csúszdáztunk. A
következő napokban városnézés volt a prog-
ram. Érdekes volt megismerni egy másik orszá-
got, kultú-rát. Sok szép helyen jártunk, sokfé-
le szlovén ételt megkóstoltunk, új ízekkel
ismerkedtünk meg. Sétáltunk a tengerparton,
a bátrabbak a hullámok közé is bemerész-
kedtek. Tartottunk művészeti napot, amikor
a nekünk legjobban tetsző pirani nevezetessé-
get rajzoltuk le, sok szép alkotás készült, mivel
gyönyörű város. Köszönjük Józsi bácsinak és
Bálint bácsinak a türelmét és a sok fotót, amit
rólunk készítettek. Külön köszönjük Eszti
néninek, hogy tolmácsolással segített a kom-
munikációs nehézségeket leküzdeni. Köszön-
jük szépen a csapat nevében a lehetőséget és
az új élményeket. 

Kiss Laura 8.o.

Cserediákok voltunk Szlovéniában

A Diákönkormányzat hagyományos programjai
közé tartozik az újrahasznosítható anyagok gyűj‐
tése, amelyben a tanulók szívesen vesznek részt
– persze sok szülői segítséggel.

A Veszprémi MÉH-telep már hosszú évek óta
biztosítja iskolánknak a konténereket és ingye-
nesen elszállítja az összegyűjtött papírt, ami most
közel 10.000 kg volt. Az így befolyt pénz az osz-
tályközösségek programszervezési lehetőségeit
teszik színesebbé.

Az idei tanében a legtöbb papírt a 6. osztályos
tanulók gyűjtötték (1235 kg), utánuk a 3. osztály
következett (1153 kg), a III. helyen a 8. osztály
végzett (806 kg).

Kedves Szülők és Támogatók! A badacsonyto-
maji iskola tanulóifjúsága, a nevelőtestület és a
magam nevében tisztelettel köszönöm meg a
papírgyűjtés sikeressége érdekében nyújtott segít-
ségüket. Hiszem és megtapasztaltam, hogy az
Önök odaadó támogatásával együtt érhetjük el
eredményeinket.

Név szerint: Berkes Zoltán, Bodó Andrea,

Csombó Imre, Eredics László, Farkas Csabáné,
Fedőné Világos Renáta, Fekete Sándor, Háriné
Márkus Hajnalka, Hidvéginé Mejlinger Anita,
Hoffer Péter, Kovács Istvánné, Németh Gergő,
Németh Roland, Páros Zsolt, Rácz Sándor, Ritecz
László, Samu Márta, Szabó Attila, Varga Ágnes,
Vig Zsuzsanna.

Támogatóink: Altinger Krisztián Badacsonyto-
maj, MidiTourist Kft. Badacsony, Varga Kft.
Badacsonyörs, Csabay Egon, a Veszprémi MÉH
telep vezetője. 

Lakatné Mógor Katalin szervező tanár

Papírgyűjtés szülői segítséggel

Fotó:  Lakatné

Fotó:  Zapletál

Mint minden tanévben, idén is több sport‐ és
tanulmányi versenyen vettek részt a Tatay Sán‐
dor Általános Iskola tanulói, szép eredmények‐
kel öregbítve intézményünk hírnevét.

A Bárdos Kupa november 4-i tapolcai aszta-
litenisz versenyében bronzérmes lett Gersten-
korn Rebeka. A Földönfutók néven megrende-
zett futóversenyen (Tapolca, szeptember16.)
Fekete Pál és testvére Júlia első helyen ért
célba (I. korcsoport 2007-2008, illetve II. kor-
csoport 2006-2006). A harmadik korcsoportban
(2003-2004) Samu Vajk második, míg Süle

Alexa a harmadik helyezést ért el.
A terematlétika versenyen (Tapolca, október

20.), a 30 méteres síkfutásban ezüstérmet szer-
zett Fekete Júlia (III. korcsoport), bronzérmes
lett Németh Anna (IV. kcs). A medicinlabda
dobásban a negyedik korcsoportban Bolf Sebes-
tyén második, Decsi László pedig a harmadik
helyen végzett. Magasugrásban Fekete Júlia és
Németh Anna korcsoportjában a 2., Kreizinger
Fanni a 3. helyen végzett. Váltófutásban dobo-
góra került a Tatay Sándor Általános Iskola -
négyfős - csapata a III-IV. korcsoportban.

A Bárdos Napokon (Tapolca) második helyen
végzett a hetedikes Sterk-Rajzó Luca az angol
nyelvi kiejtési versenyben. A népdaléneklési ver-
senyt megnyerte az Illés Márta, Samu Bíbor,
Nagy Liliána összeállítású harmadik osztályos
csapat.

A Városi-körzeti fiú teremlabdarúgó tornán
(Tapolca, november 11.) focistáink ezüstérmet
szereztek. A csapatban Kiss Balázs, Barna
Richárd, Vető Gellért, Csik Zsombor, Giczi Kevin,
Tompos Fabó Leon, Fedő Róbert szerepelt kivá-
lóan.                   Rákos Eszter

Őszi versenyeredményeink

Fotó:  Rákos

Osztályunk a napokban részt vett egy tovább‐
tanulást segítő kiránduláson, ahol a borászat, a
vendéglátás és a turizmus szakmáival ismer‐
kedhettünk meg.

Először a Laposa pincészetnél jártunk, ahol a
szakma- és a nyelvtanulás fontosságát erősítet-
ték meg bennünk vendéglátóink. Az Istvándy
Borműhelynél filmvetítéssel mutatták be a csa-
ládi összefogás jelentőségét és a külföldi tapasz-
talatok itthoni kamatoztatásának lehetőségét.
Kirándulásunk a Bonvino szállóban folytatódott,
ahol a polgármester úr a megfelelő iskolaválasz-
tásra kért minket, egyúttal az önkormányzat
nevében felajánlotta segítségét, támogatását a
pályaválasztáshoz. Befejezésül Nagy Miklós kísé-
retével végigjárhattuk a hotel szobáit, valamint
a  konyhát és a welness részleget.

Ezúton szeretnénk megköszönni Laposa Zsó-
fiának, Istvándi Csillának és Gergőnek, Nagy
Miklós képviselőnek, Krisztin N. László polgár-
mesternek, Kozári Beátának, Bubics Mariannak,
valamint a Szülői Munkaközösségnek a szerve-
zést és a támogatást.

Ígérjük, nekünk Badacsony mindig az ottho-
nunk lesz.

A 8. osztály nevében: Jagasits Gvendolin

Ismerkedés 
a szakmákkal

Fotó:  Kalmár

Fotó: Deák



Földi István esperes, plébános mondott fohászt
a halottakért november 1‐jén a ravatalozónál,
majd ezt követően koszorúzásra és mécses gyúj‐
tásra került sor a Hősök kertjében.

Az önkormányzat nevében Krisztin N. László
polgármester és Nagy Lajos tanácsnok helyezte
el a megemlékezés koszorúját a nagy keresztnél.
Az Egyházközség nevében Mejlinger László és
Nagy László koszorúzott, majd a jelenlévők egy-
egy mécsest gyújtottak a háborúban elhunyt
katonák emlékére.

November elseje a halottakra való emlékezés
ünnepe. Ez a nap mindenszentek ünnepe, a kato-
likus egyházban az összes üdvözült lélek emlék-
napja. Ezen a napon azokra a szentekre emléke-
zünk, akiknek nincs külön emléknapjuk.

Ilyenkor a legparányibb sírkertektől a hatalmas
nagyvárosi temetőkig mindenütt megnő a látoga-
tottság. Éventen több százezren indulunk leróni
tiszteletünket az eltávozottak előtt, meglátogatni
elhunyt szeretteink sírját, virágokat, koszorút,
mécseseket viszünk, gyertyát gyújtunk a halot-
tak üdvéért. Ilyenkor emlékezünk, s gyújtunk
mécsest a hősi halált halt katonák emlékére is.

Vörös Judit: Sírok között
„Ez itt a nyugalom világa,
holtakért gyúlnak a gyertyák,
értük szól ajkakon az ima,
szívekben őket siratják...”

Hazavárta a fiát
Kurucz Zsófi néni életének századik évében

hunyt el, talán irigykedve gondolnak reá e szép
életkor hallatán néhányan, pedig fiatalkorától
kezdve mérhetetlenül nehéz élete volt. S ezt a
nehéz életet még
nehezebbé tette, hogy
imádott fia Maroskö-
zi Ferenc (eredeti
nevén Markovics
Ferenc), – akire min-
dent alapozott, aki-
ben minden reményét
megtestesülve látta –
ottmaradt a csatame-
zőn 1944-ben.

„..a szovjet ellen
vivott hadjárat alkal-
mával, Hazája védel-
mezésében, Alomnica
völgyében vivott har-
cokban 1944. augusztus hó 12-én éjjel hősi halált
halt…” Így szólt a tábori lelkész vastag, fekete kere-
tes levele az édesanyához, aki ennek ellenére soha
nem hitte el, hogy fia nem jön már haza. Szorgal-
masan dolgozott tovább, gyűjtötte a pénzt, látták
éjjel a holdvilágnál kapálni, dolgozott a kőbányá-
ban, elvállalta a legnehezebb culágermunkát is. 

100 éves koráig mindhiába várta a fiát, akivel
együtt szeretett volna boldogulni.

„A jó Isten vigasztaló, erősitő erejét kérem a
megsebzett szivü édesanya életére.” jött a válasz
a tábori lelkésztől az újabb megkeresésre.

Badacsonytomajon szinte minden családot súj-
tott valamilyen tragédia a második világégés okán
is, s azóta hiába telt el 70 év, a sebek ma is fáj-
nak mindannyiunknak. Köszönet Mejlinger Ist-
vánnak (Zsófi néni unokájának), hogy családja tör-
ténetét, s fájdalmát megosztotta velünk. Maros-
közi Ferenc neve olvasható az Eltört életek
Emlékoszlopán, a II. Világháború 136 tomaji
áldozatának nevével együtt.            Deákné/Ky
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Jézus utolsó imájában ünnepélyesen fordul
az Atyához. Azt kéri tőle, ami leginkább a szí-
vén fekszik. Isten ugyanis azért teremtette az
emberiséget, hogy az Ő családja legyen, sze-
retné megosztani velünk minden gazdagságát
és a maga isteni életét. Vajon mi a szülők álma
gyermekeikről, ha nem az, hogy szeressék, se-
gítsék egymást és összefogjanak? S vajon mi a
legnagyobb fájdalmuk, ha nem az, amikor
megosztottságot tapasztalnak közöttük a fél-
tékenykedés és az anyagi érdekek miatt, oly-
kor annyira, hogy nem is szólnak egymáshoz?
Isten is öröktől fogva összetartónak álmodta
meg családját, amely gyermeki szeretetközös-
ségben él vele és egymással. A teremtéstörté-
net drámai hangon beszél a bűnről és az em-
beriség családjának fokozatos széttöredezésé-
ről. A Teremtés könyvében olvashatjuk, hogy
a férfi a nőt vádolja, Káin megöli saját testvé-
rét, Lámech büszkélkedik, milyen nagy bosz-
szút állt, Bábel meg nem értést hoz és szét-
szórja a népeket… Isten terve mintha megbu-
kott volna. Isten mégsem adja fel és kitartóan
munkálkodik családjának újraegyesítésén. A
történet Noéval kezdődik, Ábrahám kiválasz-
tásával, a választott nép
megszületésével, és így
tovább, egészen addig,
hogy elküldi a földre sa-
ját fiát, és hatalmas kül-
detést bíz rá: egyetlen
családba kell egyesítenie
szétszóródott gyermeke-
it, egyetlen nyájba gyűj-
tenie az elveszett bárá-
nyokat, le kell döntenie a
népek között az ellensé-
geskedést és a válaszf-
alakat, hogy egyetlen új néppé legyenek (vö. Ef
2,14-16). Isten továbbra is az egységről álmo-
dik, ezért Jézus, mint legnagyobb ajándékot,
ezt kéri mindnyájunk számára: „Értük kö-
nyörgök, Atyám. Legyenek mindnyájan egy”

Minden család magán hordozza a szülők vo-
násait. Ez Isten családjára is igaz. Isten a
Szeretet, nemcsak azért, mert szereti teremt-
ményeit, hanem azért is, mert a három isteni
személy önmagában is szeretet az ajándéko-
zás és a kommunió kölcsönösségében. Az em-
beriséget a teremtéskor saját képére és hason-
latosságára alakította, beleoltotta saját képes-
ségét a kapcsolatra, hogy minden teremtmény
önmaga kölcsönös odaajándékozásában él-
hessen. Jézus műve valójában az, hogy ben-
nünket mind eggyé tesz, amint Ő egy az
Atyával, úgy minket is egyetlen családdá,
egyetlen néppé alakít. Ezért lett egy közülünk,
aki magára vette és a keresztre szögezte meg-
osztottságainkat és bűneinket. Az utat is meg-
mutatta, amely az egységre vezet: „ha majd
felmagasztalnak a földről, mindent magamhoz

vonzok.” (Jn 12,32) Ahogy a főpap megjöven-
dölte: „Jézus meg fog halni (…), hogy az Isten
szétszórt gyermekeit egybegyűjtse.” (Jn 11,52)
Halála és föltámadása titkában újra egyesített
magában mindent (vö. Ef 1,10), helyreállította
a bűn által megtört egységet, egybegyűjtötte a
családot az Atya körül és újra testvérekké tett
bennünket. Jézus teljesítette küldetését. Csak
a mi részünk van hátra, a mi beleegyezésünk,
a mi „igenünk” az Ő imájára: „Legyenek mind-
nyájan egy”

Vajon mivel járulhatunk hozzá e kérés betel-
jesedéséhez? Mindenekelőtt azzal, hogy ma-
gunkévá tesszük. Kölcsönadhatjuk Jézusnak
az ajkunkat és a szívünket, hogy továbbra is
ezekkel a szavakkal fordulhasson az Atyához,
és mindennap bizalommal ismételhesse meg
ezt az imát. Az egység ajándékát az égből kap-
juk, tehát szüntelenül, fáradhatatlan hittel
kell kérnünk. Továbbá azzal, hogy folyamato-
san erre irányuljanak gondolataink és vágya-
ink. Ha ez Isten álma, akkor ez legyen a mi ál-
munk is. Időről időre, minden döntés, minden
választás, minden tett előtt tegyük fel a kér-
dést, hogy ez az egység építését szolgálja-e, a

legjobb választásunk-e ez
az egység szempontjából?
Végül oda kellene siet-
nünk, ahol legnyilvánva-
lóbb az egység hiánya, és
magunkra venni ezeket a
helyzeteket, mint Jézus.
Legyen az családi viszály
vagy nézeteltérés az is-
merősök között, feszült-
ség a szomszédokkal
vagy ellentét a munkahe-
lyen, plébánián, esetleg

az egyházak között. Ne meneküljünk el on-
nan, ahol békétlenség uralkodik vagy meg
nem értés, ne legyünk közömbösek, hanem vi-
gyük oda a meghallgatásban, figyelmességben
megnyilvánuló szeretetet, mely osztozni tud a
széthúzásból születő fájdalomban. Mindenek-
felett pedig éljünk egységben mindazokkal,
akiknek Jézussal azonos az ideáljuk, akik vele
együtt kérik az egységet, és ne tulajdonítsunk
különösebb jelentőséget a félreértéseknek
vagy a véleménykülönbségeknek, örüljünk
jobban annak, ami kevésbé tökéletes, de egy-
ségben van, mint annak, ami tökéletesebb, de
nincs egységben. Fogadjuk el örömmel a kü-
lönbözőségeket, sőt tekintsük gazdagságnak
az egység szempontjából, amely soha nem je-
lent beszűkülést, nem uniformizmus. Ez időn-
ként valóban keresztre feszít bennünket, de
Jézus épp ezt az utat választotta, hogy helyre-
állítsa az emberiség családjának egységét és
vele együtt mi is ezt az utat szeretnénk végig-
járni. F C  

István atya

Katolikus üzenet: „Legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21)

Gyászhírek:

Horváth Márton

(született 1959-ben, elhunyt október 20-án)

–––––––––––

Bodó Ferenc István

(született 1957-ben, elhunyt november 9-én)

Nyugodjanak békében!

Eladó gépkocsi
A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) érté-

kesíti a saját tulajdonát képező IKG 361 frsz.-ú,
2002-es évjáratú, 150.000 km-t futott, összkerék
hajtásra (terepjárásra) is alkalmas, Suzuki Vitara
típusú személygépkocsiját. A gépkocsi december
12-én 9-12 óra között, 950.000 Ft-os kikiáltási
áron, licit útján, a Polgármesteri Hivatal parkoló-
jában kerül eladásra. Előzetes információ a lapban
közölt közérdekű telefonszámon.

Mórocz István elnök, PEB

Az emlékezés napja



Újságíróknak szervezett tanulmányutat a
Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Mar‐
keting Igazgatósága, a Balatoni Regionális TDM
Szövetség turisztikai egyesületeivel, valamint a
Nyugat‐Balatoni Turisztikai Irodával együttmű‐
ködve.

A study tour egyik állomása volt Badacsony,
ahol az újságírók megérkezésük után kerék-
párra pattantak és két útvonal között választ-
va – Badacsony-Szigliget-Tapolcát, vagy a

rövidebb  Badacsony-Szigliget-Badacsonyt -,
bejárták a környéket. A csapatot egyesüle-
tünk egyik tagja, Farkas István, a Bestbike
kerékpárkölcsönző üzemeltetője vezette. A
túra után a csapat visszatért a Bonvino Hotel-
beli szálláshelyére, majd rövid frissítő után
indultak Borbély Családi Pincészethez, ahol
a házigazdák borvacsorával várták az újság-
írókat. A vacsora közben Békássy János elnök
bemutatta egyesületünk munkáját.

Vízkelety Dóra
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A Magyar Bor Akadémia idén 25. alkalommal
adja át hazánk legrégebbi és legrangosabb bor‐
szakmai elismerését, Borbély Tamás negyed‐
szer került a jelöltek közé.

Számtalan borász, szakmabeli, étteremvezető,
sommelier és chef küldte el jelölését. Az idei ver-
seny is izgalmasan alakult. A tavalyi évben
néhány elemében módosított választási eljárás
során, idén is 450 jelölőt kiválasztva, számukra
névre szóló felkérést küldött az Akadémia. A fel-
kérteknek – az elmúlt éveben bevezetett rendszer
szerint – idén is 3-3 bortermelő ajánlására volt
lehetőségük. Ebben az évben, a díj korábbi győz-
tesei szintén lehetőséget kaptak, hogy egy sze-
mélyt közösen juttassanak a jelölt listára.

A díj eddigi életében először fordult elő, hogy
holtverseny miatt az öt jelölt helyett az idei évben
hatan versengenek a megtisztelő címért, akik
névsor szerint a következők: Borbély Tamás –
Badacsonyi borvidék, Jásdi István – Balatonfü-
red-Csopaki borvidék, Koch Csaba – Hajós-Bajai
borvidék, Mészáros Pál – Szekszárdi borvidék,
Szőke Mátyás – Mátrai borvidék, Szöllősi Mihály
- Neszmélyi borvidék.

A jelölt borászok a már hagyományosnak szá-
mító „Borest a Bor Akadémián” rendezvényen
mutatkoznak be boraikkal november 20-án a
Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Boresten
szabad borkóstolás, ízes, magyaros hideg falat-
kák, sajtok várják az érdeklődőket. (A rendezvény-
re regisztrálni kell.)

A megmérettetés második fordulójában a
Magyar Bor Akadémia tagjai döntik el szavazás-
sal, hogy a hat jelölt közül ki nyerje el a borászok
Kossuth-díját, vagyis az „Év Bortermelője Magyar-
országon 2015.” elismerő kitüntetést. A sajtótá-
jékoztatóval egybekötött eredményhirdetésre dec-
ember 4-én kerül sor a Budavári Fortuna Étte-
remben. Forrás: Magyar Bor Akadémia

A jelöltek között

Borbély Tamás még
mindig a legfiatalabb
jelölt. Badacsonyban és
országszerte is egyre töb-
ben ismerik nevét, csa-
ládja borainak tüzes
karakterét. Tudását édes-
apjától kapta, kitartó és
határozott jellemét édes-
anyjától örökölte. A fiata-
lok lendületével, újítási
vágyával, örökös jókedvé-
vel alkot egyre szebb és érdekesebb borokat,
melyek nemzeti és nemzetközi viszonylatban is
egyre sikeresebbek. Tamás idén negyedik alka-
lommal került a jelöltek közé.

Kerékpáros tanulmányút
A Budapesti Gazdasági Főiskola által készített e-

tankönyvben termékfejlesztés témában best practi-
ce (legjobb gyakorlat) példaként bekerült a Badacso-
nyi Céh Turisztikai Egyesület által 2009 óta üzemel-
tetett Régiójáró busz.

Idézet a tankönyvből: „A céljuk az volt, hogy
közösségi összefogás útján a frekventált idősza-
kokban biztosítsák a mobilitást a vendégek számá-
ra a borvidéken, vagyis a csatlakozó pincéket, borá-
szatokat felfűzzék egy olyan útvonalra, mely útvo-
nalat a vendégek egy hop-on-hop-off módon műkö-
dő busz segítségével bejárhatják, valamint melybe
az útvonal mentén elhelyezkedő látnivalókat, egyéb
programlehetőségeket is integrálják.” 

Büszkék vagyunk!!! BCTE

Tananyag a Régiójáró

Megújult a terasz 
A több mint 20 évvel ezelőtt készített teraszok

sajnos az időjárás viszontagságaiból fakadóan
megrongálódtak, balesetveszélyessé váltak. Ez
év őszén szülői összefogással, fenntartói támoga-
tással sikerült egyiket felújítani. Köszönjük mind-
azoknak, akik hozzájárultak ehhez a munkához:

Takács Zsolt, Hári Péter, Háriné Márkus Haj-
nalka, Hári Levente, Máté, Bence, Bolf Sándor,
Orbán Imre, Talabér Péter, Farkas Attila és
Gergő, Riteczné Lesz Renáta, Dajka Márk, Répá-
si Róbert, Tamás István, a Vízmű és a Városüze-
meltető Kft. dolgozói.

A megszépült teraszt újból birtokba vették a
gyerekek, immáron balesetveszély nélkül, sza-
badon használhatják. Még egyszer nagyon szé-
pen köszönjük a gyermekek nevében: az óvoda
dolgozói. Farkas Éva

Úszásoktatás
Október elején egy medencényi ugráló, pancso-

ló, rikoltozó „vízibolhával” érkeztünk az ajkai Vízi-
kék-Zöldikék Óvoda uszodájába. Néhány alkalom
után Varga Péterné Gizi néni kezei alatt gyerkő-
ceink megtanulták a vízi lét és úszás alapjait.
Fegyelmük, figyelmük, mozgásuk napról-napra
javult, bátorságuk pedig erősödött.

Köszönjük a lehetőséget, támogatást a fenntar-
tónak, a sok segítséget, időt és befektetett ener-
giát a kísérő szülőknek, hogy óvodásaink vízbiz-
tonságát ilyen módon és ilyen kedvező feltételek-
kel megalapozhattuk. Bolfné Tóth Melinda

Szépül a sziklakertünk!
A tavaszi felújítást követően, virághagymákat

ültettünk a gyermekekkel, amely nem csupán
esztétikai célokat szolgál, hanem a szemet gyö-
nyörködtetésen kívül a környezeti nevelés része
is. A gyermekek közvetlen tapasztalatokat szerez-
hetnek a növényi gondoskodás fontosságáról,
megismerkednek a növényi részek neveivel, azok
funkcióival, stb. Ezúton is köszönjük a kedves
szülőknek, hogy hozzájárultak programunkhoz:
Forintos Ervin, Borbás Norbert, Szabóné Fekete
Mónika, Szabó Krisztián. A tavaszi „munkáink”
része lesz, hogy megfigyeljük majd a virá-gok
növekedését, azok gondozását.

Farkas Éva

Óvodai hírek Házassági évfordulók

Fotó: Kovács

Badacsonytomajon november 15-én az ünne-
pi szentmisében adtunk hálát Istennek.

50. Házassági évforduló
(aranylakodalom):

Marosvölgyi Zoltán, Tóth Teréz
Tóth László, Sarkadi Erzsébet
Flamis Mihály, Pál Erzsébet
Halász Ferenc, Sarkanti Erzsébet
Schepp László, Cziráki Mária
Kajdi József, Lájer Erzsébet
Vencel Mihály, Nádasdi Erzsébet
Kardos Pál, Hoffmann Anna
Szávai Géza, Szabó Erzsébet

25. házassági évforduló 
(ezüstlakodalom):

Lódner Nándor, Bodó Klára
Illés Árpád, Rácz Andrea
Fóty Miklós, Csuri Márta
Takács György, Szalai Edit
Szávai Géza, Jerkovics Andrea

Kérjük mérővel ren-
delkező ügyfeleinket,
hogy az egyetemes föld-
gáz szolgáltatóváltás
miatt december 1. és 31.
között feltétlenül rögzít-
sék mérőállásukat, hogy
a januárban elkészülő
végszámlán elszámolás-
ra kerülő becsült mérő-
állás minél inkább megközelítse az átadás idő-
pontjának (2016. január 1.) tényleges mérőállá-
sát. Mérőállását rögzítheti online: 

www.eon.hu/ugyintezes
>Mérőállás>>Mérőállás rögzítése
Telefonon: 06 80/210 211 vagy
SMS-ben: a 06 30/3444 999-es számon.

Földgáz fogyaszók!

Fotó: Deák
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Babaklub
indult péntekenként 9-11 óráig a Civil Házban min-
den közösségbe nem járó 0-3 éves gyermek számá-
ra. Kötetlen beszélgetés, játék, mondókázás, ének-
lés,  Ringató foglalkozás. Sok szeretettel várok min-
den gyermeket, szülőt, nagyszülőt! Poszlovszky
Krisztina védőnő, 30/511-9521,
badacsonyivedono@gmail.com

Borbarátok Vendéglő

Szilveszteri ajánlattal várjuk kedves 
vendégeinket, a helyi lakosoknak 

5% kedvezményt biztosítunk!

Közmeghallgatás
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól

szóló törvény alapján 
a 2015. évi közmeghallgatás időpotját
december 7-én 17.00 órára

tűzte ki.
A közmeghallgatást az Egry József Művelődési

Házban (Badacsonytomaj, Római út 69.) tartja.

Meghívó
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete tisztelettel meghívja Önt novem-
ber 19-én (csütörtökön) 17.00 órakor az Egry
József Művelődési Házban tartandó lakossági
fórumra,

melynek témái:
• az új Multifunkciós Központ és Közösségi Ház

terveinek bemutatása
• Tájház udvar rekonstrukciójának ismertetése
• Badacsony Városkapu és strandbejárat projekt

terveinek bemutatása.
A fórum célja, hogy a lakosság megismerhesse és

véleményezhesse a projekt terveit még a tervezés
fázisában.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Luca napi bál!
A Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munka-
közössége nagyon sok szeretettel vár mindenkit
a Luca napi bálra december 12-én. Az iskolában
20 órakor lesz a megnyitó, 21 órakor a keringő.
„Aktív Apa” zenél az est folyamán és tombolajá-
tékot is szervezünk.

Mikulásváró!
Sok szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat a Miku-
lásváró játszóházba december 6-án, a Tatay Sándor
Általános Iskola aulájában. 15 órától karácsonyi
díszeket készítünk, 17 órakor meglepetés műsor
következik, 18 órakor érkezik a Mikulás. A gyere-
keket teával, süteménnyel várjuk.
Pipitér óvoda és a Tatay Sándor Általános Iskola

Szülői Munkaközössége

Adventi koszorú
A NaBE helyi Csoportja ismét elkészíti a körfor-
galomhoz a „Mindenki adventi koszorúját". Kér-
jük, aki hozzá tud járulni örökzöld gallyakkal, az
a 06-20/4466403-as telefonon legkésőbb novem-
ber 25-ig szíveskedjen jelezni! Előre is köszönjük
segítségüket!         Farkas Éva csoportvezető

Jön a Mikulás!
Idén is megérkezik hozzánk a Mikulás december 5-
én, szombaton. A névre szóló csomagokat Kovács
Zsuzsannánál lehet leadni, legkésőbb december 3-
ig. (Tel.: 06-70/4187952) Érdeklődni az útvonalról
Verczné Gyöngyinél, a 06-20/9910433-as telefo-
non lehet. Várjuk érdeklődésüket!

NaBE Badacsonytomaji Csoportja

Advent 2015
Programok a Szent Imre Templomban:
November 28. 19 óra, 

Tapolcai Kamarakórus koncertje
Karnagy dr. Török Attiláné

December 5. 19 óra, 
Orgonahangverseny
Közreműködik: Bakó Lenka, Zentai István

December 12. 18 óra, 
Tatay Sándor Általános Iskola (kórusvezető: 
Vass Mária) és a Nabe kórusainak koncertje, 
karnagy: Krisztin N. Lászlóné

December 19. 18 óra, 
Jézus születéstörténete
Rendező: Tóth Mariann

Badacsonytomaji
rendezvények, események

Szeretettel várjuk az érdeklődőket program-
jainkra:

- december 19-én Adventi vásár
- december 20-án Idősek karácsonya

Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Kulturális  Intézménye

November 7-8-án tartottuk a hagyományos
Szent Imre napi búcsút, amely szombaton este
a bállal kezdődött a Művelődési Házban, a
vasárnapi misét Földi István esperes, plébános
tartotta, az érdeklődőket kirakodóvásár várta.

A búcsú minden évben november elején zajlik,
Imre napjához közeli vasárnapon. A katolikus
templom névadó szentjével (Szent Imre herceg –
Szent Istvánnak, a magyarok első királyának és
feleségének, Boldog Gizellának fia – az erkölcsös
élet példaképe, aki minden történelmi korban
követendő például szolgált az emberiségnek.)
összefüggő rendezvény alkalmával a misét Földi
István esperes, plébános tartotta az ilyenkor
hazalátogatók és a helybeli lakosok számára. 

Bár a körhintások és céllövöldések már szom-
baton a helyszínen voltak, az igazi kirakodóvá-
sár csak vasárnap kezdődött. A hagyományos
körhintából több változat várta a gyermekeket,
illetve a felnőtteket egyaránt. Idén is nagy nép-
szerűségnek örvendett az ugrálóvár, de népsze-
rű volt az Oldtimer és Youngtimer autók bemu-
tatója is. A kilátogatók különböző édességek,
ékszerek, autók, lufik és különböző csecsebe-
csék között válogathattak a vásári forgatagban.
A novemberi tavaszban sokan látogattak ki a
rendezvényre.                               Deákné-Ky

Imre-napi búcsú

Fotó: Deák
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