
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület novem‐
ber 14‐én tartotta Márton‐napi rendezvényét
a templom előtt, amelyre a szép időben sokan
kilátogattak.

Tökfaragó versennyel kezdődött, s rendhagyó
módon Földi István esperes, plébános boráldá-
sával folytatódott az ünnepség (az atyának várat-
lanul el kellett utaznia).

Nagyon örülök, hogy az elmúlt évek alatt ez az
összejövetel a civil szervezetek ilyen rendezvé-
nyévé fejlődött – mondta köszöntőjében Békássy
János, a BCTE elnöke -, ebben a szellemben
bízom a további erősödésében. Öröm látni egy
Balaton parti település szezonon kívüli rendez-
vényét, - mondta Fenyvesi Zoltán, a megyei köz-
gyűlés alelnöke -, amelyet joggal építhet a bada-
csonyi borkultúrára. Az idei szőlőtermés pedig
különlegesen jó minőségű évjáratra ad reményt.

Köszönhetően a turisztikai egyesület több éves
munkájának és a bekapcsolódott civil szerveze-
teknek fantasztikus összefogás alakult ki e Már-
ton napi rendezvény kapcsán – folytatta a köszön-
tőket Laposa Bence képviselő –, remélem idén is
nagyon jó hangulatban tudjuk eltölteni. Kevés
olyan ünnepünk van, amelynek ennyire sokrétű
jelentése van – ez következik a püspök múltjá-
ból is, hiszen volt küzdő katona, a szegények
gyámolítója és méltó vezetője a rábízott közösség-
nek. Legenda övezte már életében is és nagyon
sok népszokás, ünnep adódott hozzá különféle
kultúrákban az évszázadok folyamán, melyeket
a mai napig is tartunk. Egy időben ezen a napon
rótta le a jobbágyság a járandóságát, a paraszti
kultúrákban sok helyütt a gazdasági év végét
jelentette. Számvetés, egy kicsit a régi és az új
összefonódását, váltását is jelentette. A Dunán-
túlon alakult ki egyik legszebb hagyománya az
újbor megszentelése, kóstolása. Szőlősgazdaként
és bortermelőként azt gondolom, hogy kevés fel-
emelőbb pillanat van annál, mint amikor az
ember először tudja a hordóból megkóstolni az
újborát. Nem véletlenül tartja a mondás, hogy
Márton az újbor bírája, hiszen itt nyer értelmet
az egész évi munkája, itt kerülnek mérlegre az
év közben hozott döntések. Egy év nagyon sok
idő, amikor tavaly nem sokkal az új testület meg-
alakulása után itt álltunk, nagyon sok kérdés volt
még a fejekben, nagyon sokan gondolták, hogy
az azt megelőző időszakot jellemző hangulat foly-

tatódik. De örömmel kell jelentenem, hogy az
elmúlt egy évben – úgy a településen, mint a
képviselő-testületben is – béke van, de ez nem a
semmittevés békéje. Annak a békéje, hogy vala-
mit alkotunk és valamit szeretnénk létrehozni -
folytatta Laposa Bence képviselő. Ennek az idősz-
aknak talán legfontosabb híre érkezett a héten,
hogy kormányszinten bejelentették a Badacsony-
Fonyód kompjárat beruházásának elindítását.
Sokat dolgoztunk érte, és öröm, hogy szép las-
san kezd megvalósulni. A testület igyekszik
nagyon sokat dolgozni azon, hogy mind a kisebb,
mind a nagyobb ügyek megoldódjanak. Az elmúlt
egy évben rengeteg lehetőséget teremtettünk a
folyamatos kapcsolattartásra a településen élő
emberekkel, az ott elhangzott gondolatok folya-
matosan megvalósításra kerültek és kerülnek.
Sok apró problémát megoldottunk, több nagyobb
tervünk öntött konkrét formát, amelyek egészen
új távlatokat nyithatnak a településen élők szá-
mára.

Laposa Bence képviselő a Márton-napi vigas-
ság megnyitásaként csapra verte a megszentelt,
újborral teli hordót, amelyhez folyamatosan
zarándokoltak a nedű kedvelői egy kóstolóra.

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 2008
óta szervezi a Márton-napi Vigasságot azzal az
alapvető céllal, hogy a helyi lakosság jobban meg-
ismerje az egyesületet. Az évek során ez a kap-
csolatépítés meghozta gyümölcsét, hiszen a prog-
ram állandó résztvevőivé váltak az Óvodai, az
Iskolai Szülői Munkaközösségek és a Sportegye-
sület. E szervezetek minden évben jelzik részvé-
teli szándékukat a város lakóinak érdeklődésére
számot tartó programon, hogy jótékony céljaik
megvalósuljanak. A gyermekek kedvéért az Egye-
sület minden évben meghívja a Fanyűvő Játék-
parkot és megszervezi a tökfaragó versenyt is.

A Bereczné Horváth Krisztina (iskolai SzM),
Szabó-Fekete Mónika (óvodai SzM), és Lukács
László (BSE) alkotta zsűri által legszebbnek talált
tökök faragói díjazásban részesültek. Az első
helyezett a Csóró libák csapata (Fekete Júlia,
Fekete Pál, Fekete Orsolya, Fekete Vera, Nagy
Ágnes), a második Lájer Carolina, a harmadik
helyezést szintén a Csóró libák csapatának ítél-
te a zsűri, ők ugyanis több töklámpást is készí-
tettek. Az első 10 helyezett díjazásban részesült
az egyesület tagjai, illetve helyi vállalkozók sege-
delmével, melyeket ezúton is köszönünk.
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Nyolcadik Márton-napi Vigasság

Közösséget építenek

A lakosság és az önkormányzat közös beruházá‐
sában közel 11 millió Ft‐ból elkészült Örsön a
Major út, amelynek ünnepélyes átadását
november 16‐án tartották.

Az egy kilométernyi útszakasz jelentősen javít-
ja az itt élők és a látogatók komfortérzetét – emel-
te ki Krisztin N. László polgármester köszöntőjé-
ben. Büszke vagyok erre az összefogásra, mert
egyrészt az érintett ingatlantulajdonosok felelős-
ségtudatát mutatja a közös dolgok iránt, másrészt
azt mutatja, hogy jó kezdeményezés volt az a
rendelet, amely ezt lehetővé tette. Nagyon bízunk
abban, hogy egyre több, közös összefogással elké-
szített beruházás gazdagíthatja majd Badacsony-
tomajt. A polgármester köszönetet mondott az
érintett ingatlantulajdonosoknak a pénzügyi hoz-
zájárulásért, Véghné Kovács Ibolyának és Váli
Péternek az átlagon felüli közreműködésért,
Takács Zsoltnak a kivitelezésért, a képviselő-
testületnek a pozitív hozzáállásáért, a hivatal
apparátusának pedig az előkészítő-, lebonyolí-
tó munkákért. Befejezésül minden érintettnek
jó egészséget kívánt az út használatához és azt,
hogy ez a kis térség is egyre inkább feleljen
meg a helyiek és a turizmus által támasztott
követelményeknek. Ky

Aszfaltos a Major út

Folytatás az 6. oldalonx

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Váli Péter, Véghné Kovács Ibolya és Krisztin N. László
polgármester együtt avatta fel a Major utat

Fotó: Bubics

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Békés, boldog Új Esztendőt kíván: 

Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete!

A Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulójának munkája
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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 Badacsonytomaj VN KFT az Önkormányzat
28/2004. (IX.30.) számú rendelete alapján pályá-
zatot hirdet az üzemeltetésében lévő- az alábbi-
akban felsorolt- helységek határozott idejű hasz-
nosítására.

Badacsony Alsó bazársor konténer WC 1 év;
Badacsony strand 4 db büfé 1 év; Badacsony
strand 2 db raktár 1 év; Badacsony strand „Pla-

tán büfé” 1 év; Badacsonytomaj strand 1. sz. büfé
4 év; Badacsonytomaj strand 2. sz. büfé 4 év.

A részletes pályázati kiírások letölthetők a cég
honlapjáról (www.bvu.hu). További tájékoztatás
e-mailen (info@bvu.hu), telefonon (87/571-048)
vagy személyesen az irodánkban (Fő u.14.). A
pályázatok beérkezési határideje: 2016. január
18. 12.00 óra. Bolla József ügyvezető

Pályázati felhívás

2015-2016. évi hóeltakarítási útvonalak Bada-
csonytomaj város területén:

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

A 21/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelet 6
§ (4.-5.-6. bekezdései) alapján, az ingatlanokon
belüli és az ingatlanok előtti járdákon a hóelta-
karítás az ingatlantulajdonosok feladata. 

„6.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást követi el az a köztisztasági fel-
adatokkal összefüggő tevékenység ellátásáról
szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
tulajdonos, használó, aki

4. nem gondoskodik az ingatlan előtti - úszó-
telek esetén az épület körüli - járdának,  - járda
hiányában egy méter széles területsávnak -, a
járda vagy az ingatlanhatár melletti zöldsáv úttes-
tig terjedő teljes területének, legfeljebb az ingat-
lan telekhatár tíz méteres körzetén belüli terüle-
tének a gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét-
és gyommentesítéséről. Amennyiben az ingat-
lannak két közúttal is érintkezése van, a fenti fel-
adatok mindkét irányra vonatkoznak;

5. nem gondoskodik az ingatlanát érintő jár-
daszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai
tisztántartásáról, gyommentesítéséről, illetőleg a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

6. téli időszakban az ingatlanhoz tartozó havas
járdaszakasz tisztítását, csúszásmentesítését
nem végzi el, a tisztításhoz és a csúszásmente-
sítéshez az ipari só 1:4 arányú keverékétől
(homok, salak, fűrészpor) eltérően kizárólag ipari,
vagy konyhasót használ.

(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást követ el,

1.  az intézmények, szórakozóhelyek, vendég-
látóipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek,
kirakatok és más elárusítóhelyek üzemeltetője, aki
nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisz-
tán tartásáról, a hó- és síkosságmentesítéséről, a
zárás előtt a szemét összetakarításáról”

Hóeltakarításban résztvevő utak listája:
Badacsonytomaj: Táncsics u., Úttörő u.,

Kodály u., Bercsényi u., Sport u., Petőfi S. u.,
József A. u., Nyárfa u., Béke u., Fő u., Balaton
u., Római u., Széchenyi u., Kert u.,Vasút u., és

a Vasútállomás környéke, Borostyán utca, Egész-
ségház környéke, Káptalantóti út, Méregraktár u.,
Tájház udvar, Önkormányzati parkoló és udvar,
Óvoda, Iskola,  Alsó kolónia, Magyar u., Ady u.,
Nagyköz u., Nagykör u., Kiskör u., Kisköz u.,
Kőfejtő út, Szőlőhegyi út, Szidónia út, Erdős út,
Iskola út, Szent Donát út., Föld út, Palackozó út,
Gyurkovics köz, Akácfa út, Kertész utca,, Ibos F.
u., Kisörsi út.

Badacsony: Strand u., Park u., Egry sétány,
Móricz Zs. u., Tavasz u., Nyár u., Ősz u., Mus-
kotály u., Csabagyöngye u., Pauler Á. út, Zalai
köz, Szürkebarát u., Vincellér u., Herczegh F. út,
Hamvas Béla u., Helbeck út, Harsona köz, Kápol-
na u., Pöltemberg u., Napsugár u., Rózsa köz,
Hableány étterem mögötti rész, Szent Anna
kápolna útja, Badacsony parkolók, Badacsonyi
út, Panoráma út, 71-es főút melletti járda a bada-
csonytomaji vasútállomástól a badacsonyi stran-
dig, Füge köz, Kisfaludy S. u., Bogyai L. út, Tatay
S. út, Kossuth u., Radnóti M. u.

Badacsonyörs: Major út, Öreghegyi út, Vad-
rózsa út, Felsőbüki út, Kisörshegyi út, Fácános
köz, Szabó Ernőné u., Orgona u. Székely dűlő,
Kiserdő u., Rózsa büfé, Klastrom u., Hegyalja u.,
Virág köz, Szépkilátó u. Szőlő u., Fűzfa u., Bolt
melletti u., Csendes dűlő, Erdős köz., Mandulás
u., Kemping u., Arborétum u., Rizling u., Szép-
völgyi u., Kápolnavölgyi u., Fenyő köz, Csigáskú-
ti u., Kisörshegyi u., Kerékpár út,

Síkosságmentesítés: buszmegállók, közintéz-
mények előtti terület, temetői utak, útkereszte-
ződések

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az alábbi
utak, közterületek takarítása ( gépi-, kézi), és
síkosság mentesítése történik legelőszőr: Fő út,
Római út, Kert út, Petőfi utca, Körforgalom,
Balaton út, intézmények előtti területek, par-
kolók. 

Ezen utak megtisztítása után történik a többi
út takarítása ( önkormányzati- és magánutak
ahol van állandó lakos).

Amennyiben észrevétel merül fel, azt a követ-
kező telefonszámokon lehet megtenni: 87/571-
048 7.00-15.00 valamint a 06 30/ 424-6148
számon  egész nap.

Kérjük a Lakosságot, hogy az ingatlanuk előt-
ti terület (járda, út) takarításával segítsék a mun-
kánkat. Badacsonytomaj VN KFT.

Hóeltakarítás



Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
Képviselő‐testülete (a továbbiakban BVÖKt.),
a november 25‐i soros és a december 9‐i rend‐
kívüli ülésén többek között a következőről
határozott:

BVÖKt 1.) a Győri Ítélőtábla – az ún. „Tátika”
perben hozott – Gf.IV.20.125/2015/8/I. számú
jogerős részítéletét megismerte és az abban
foglaltakat tudomásul veszi.
2.) utasítja Krisztin N. László polgármestert
és a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati
Hivatal Költségvetési- és adóosztály vezetőjét,
hogy az ítéletben foglaltak szerint az ítélet kéz-
hezvételétől számított 15 napon belül, vagyis
2015. de-cember 15. napjáig gondoskodjon az
alábbi költségek megfizetéséről:
a) az É-V Kft. (8300 Tapolca, Barackvirág utca
11.) I. r. felperesnek és a Vasi Kapacitás Kft-
nek (9700 Szombathely, Széll Kálmán utca
19.) II. r. felperesnek
aa) személyenként 2.000.000-2.000.000 Ft-ot
vételár-előleg visszatérítése címén, továbbá
ab) egyetemlegesen 1.275.000 Ft-ot elsőfokú
perköltség címén,
b) az OTP Lízing ZRt. (1012 Budapest, Vérme-
ző út 4.) II. r. alperesnek 219.216 Ft-ot első-
fokú perköltség címén,
c) I. r. felperesnek és II. r. felperesnek fejen-
ként 500.000-500.000 Ft-ot másodfokú per-
költség címén,
d) II. r. alperesnek 84.500.000 Ft-ot vételár
visszatérítése címén.
3.) a 2. pontban felmerült költségeket az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének álta-
lános tartaléka terhére biztosítja.
A Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.125/2015/8/I.
számú részítéletével szemben a Kúria felé felül-
vizsgálati kérelmet nem nyújt be.
(A „Tátika” perrel kapcsolatos dokumentáció
megtalálható a www.badacsonytomaj.hu hon-
lapon – szerk.)
438/2015. (X. 25.) Képviselő-testületi hatá-
rozat Sajtó-helyreigazítási per megindításáról
BVÖKt. megbízza dr. Gáli Mihály ügyvédet
sajtó-helyreigazítási per megindításával és a
szükséges intézkedések megtételével a HVG.hu
és a Népszabadság című napilap megjelenő és
az általuk közzétett írások tekintetében, mely
írás több vonatkozásban is megsérti a sajtó-
szabadságról és a médiatartalmak alapvető
szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, vala-
mint a polgári jog ide vonatkozó rendelkezése-
it.
BVÖKt. módosította a helyi adókról szóló
20/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendele-
tének az idegenforgalmi adóra vonatkozó 11.§
paragrafusát. A 29/2015. (XI. 26.) önkormány-
zati rendelet értelmében az adó mértéke sze-
mélyenként és vendégéjszakánként 450 Ft lesz
január 1-től.
BVÖKt. megalkotta Badacsonytomaj Város
Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2015. (X. 26.) önkormányzati rendele-
tét a Képviselő-testület Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról.
439/2015. (X. 25.) Képviselő-testületi hatá-
rozat VN Kft. és a MENÜ Kft. egyesüléséről
BVÖKt. felkéri a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatalt, hogy vizsgálja meg a
Menü Kft. végelszámolásának lehetőségét, a
szükséges jogi, műszaki, humánpolitikai és
pénzügyi erőforrásokat. Az ehhez kapcsolódó
mérlegbeszámolót kérje be 2015. december
31-i fordulónappal.                               Ky
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A Képviselő‐testület 2016. évi munkaterve sze‐
rinti soron következő ülését január 27. napján
8.00 órakor tartja a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatalban. 

Badacsonytomaj város önkormányzata 2015.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rende-
let módosítása; Badacsonytomaj város önkor-
mányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rende-
let előkészítése I. forduló; Tájékoztató Badacsony-
tomaj város 2016. évben megtartandó rendezvé-
nyeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvé-
nyek részletes költségvetéséről; rendezvényterv
elfogadásáról; Az önkormányzat turisztikai, ide-
genforgalmi, településarculat kialakítási és fenn-
tartási feladataival kapcsolatos döntések. Telepü-
lésstratégia meghatározása 2016. évre. Tájékoz-
tató pályázati lehetőségekről, településfejlesztési
feladatokról; VN Kft. 2016. évi Karbantartási
Ütemterve; VN Kft. 2016. évi Üzleti terve; Menü
Kft. 2016. évi üzleti terve; Pályázatokról tájékoz-
tató; Beszámoló a polgármester átruházott hatás-
körben hozott döntéseiről; Tájékoztató a két ülés
között történt fontos eseményekről; Beszámoló a
lejárt határidejű önkormányzati döntések (hatá-
rozatok, rendeletek) végrehajtásáról

Krisztin N. László polgármester

Képviselő-testületi ülés

Képviselő-testületi
határozatok

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!

Badacsonytomaj város Képviselő-testülete fon-
tosnak tartja a meghatározó épített és természe-
ti értékek védelmét, a település építészeti és ter-
mészeti örökségének, jellemző karakterének a
jövő nemzedékek számára történő megóvását. 

A település épített és természeti értékei - tulaj-
donformára tekintet nélkül – a nemzet kulturális
kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk
jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő
bemutatásuk – közérdek. 

A jogszabályban kapott felhatalmazás alapján
önkormányzatunk testülete a megóvandó épített
és természeti értékeit helyi védettség alá kívánja
helyezi ezért kéri a lakosságot, hogy amennyiben
javaslattal szeretnének élni az alábbi témákban
tegyék meg az Önkormányzat felé.

A különleges oltalmat igénylő településszerke-
zeti, településképi, táji, építészeti, néprajzi, tele-
püléstörténeti, régészeti, művészeti, műszaki-
ipari-agrár, illetve természetvédelmi szempontból
védelemre érdemes: településszerkezetek, épület-
együttesek, épületek és épületrészek, építmények,
utcaképek és látványok, műtárgyak, szobrok,
emlékművek, síremlékek, fák- és növényegyütte-
sek, élővilág témákban várjuk javaslataikat, hogy
a helyi identitástudat erősödhessen azzal is, hogy
megvédjük helyi értékeinket.

Segítő együttműködésüket köszönve:
Horváth Márta műszaki ov.

Felhívás!
Megtartotta közmeghallgatását Badacsonytomaj
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
december 7-én az Egry József Művelődési Házban.

A közmeghallgatás három napirendi pontja
közül elsőként Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdál-
kodási Nonprofit Zrt. ügyvezetője, a balatoni halá-
szat, halellátás és horgászturizmus aktuális kér-
déseiről tartott előadást. Értékelte a halászat két
évvel ezelőtti megszüntetésének tapasztalatait,
átfogó képet adott a jelenlegi helyzetről, felvázol-
ta a következő évtizedek lehetőségeit a tó élővi-
lága és a körülötte élők szemszögéből egyaránt.

Krisztin N. László polgármester az előadást
követően beszámolt a Képviselő-testület 2015.
évi munkájáról, amelyet a képviselők elfogadtak.
(Januári lapszámunkban részletesen ismertetjük
a polgármesteri beszámolót.)

Az egyéb, aktuális kérdések keretében az elő-
zetesen beérkezett felvetések között egy magán-
kézben lévő ivóvízhálózattal kapcsolatos problé-
májának megoldásához kért sürgős segítséget
egy örsi társaság. Ugyanezen a településrészen
az utakat szegélyező sövények állapotát, vala-
mint Badacsony és Tomaj között, a 71-es út és
vízpart között – ugyancsak magántulajdonban
lévő - terület elhanyagoltságát tették még előze-
tesen szóvá. Laposa Bence képviselő hozzászólá-
sában kifejtette, hogy a közterületek rendben
tartásában értek el ugyan eredményeket, de elfo-
gadhatatlannak nevezte, hogy ilyen mértékű és
ilyen méretű elhanyagolt részei legyenek a tele-
pülésnek (25-30 ingatlanról van szó – szerk.). Az
önkormányzat példát szeretne mutatni, ezért a
télen is több területet tesz rendbe és a VN Kft.
ehhez további öt főt alkalmazhat négy hónapon
keresztül. A következő ülésen tárgyalnak arról,
hogy a felvetett gondokat miként lehetne sokkal
gyorsabban rendezni a magántulajdon esetében,
ehhez viszont a partnerek segítsége is szükséges. Ky

Közmeghallgatás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal-
ban december 23-tól december 31-ig igazgatási
szünet miatt a Hivatal zárva tart. Sürgős anya-
könyvi ügyekben az alábbi telefonszám hívható:
06-70/337-08-58

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét!
Tisztelettel: Wolf Viktória jegyző

Tájékoztató

Kérjük mérővel rendelkező ügyfeleinket, hogy
az egyetemes földgáz szolgáltatóváltás miatt de-
cember 1. és 31. között feltétlenül rögzítsék mérő-
állásukat, hogy a januárban elkészülő végszám-
lán elszámolásra kerülő becsült mérőállás minél
inkább megközelítse az átadás időpontjának
(2016. január 1.) tényleges mérőállását. Mérőál-
lását 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!



Iskolánk 26. alkalommal rendezte meg Tapolca
Város és környék iskoláinak Diákolimpia Aszta‐
litenisz versenyét. 

Iskolánk igazgatója Krisztin N. Lászlóné
köszöntötte a versenyzőket és az őket felké-
szítő testnevelő tanárokat és szülőket. Örö-
mét fejezte ki, hogy egyre többen választják

ezt a sportágat, amely lehetőséget nyújt a
népszerűsítése mellett a tehetséggondozás-
ra és az iskolák közötti baráti kapcsolatok
elmélyítésére is. 

Több mint 30 versenyző tette próbára
tudását, ahol mindenki igyekezett kihozni
magából a legtöbbet. Izgalmas mérkőzése-
ket kísérhettünk figyelemmel, hiszen a tét
többek között a megyére való kijutás is. 

Iskolánkat Borda Cintia tanuló képvisel-
te a megyén, aki korcsoportjában a 12 indu-
ló közül a legjobb 6 közé kerülve eredménye-
sen szerepelt. 

Sikereink köszönhető az önkormányzat
által támogatott szakkörnek, a házibajnok-
ságoknak, az  iskolák  által szervezett tor-
náknak. Versenyzőink kitartása és igyekeze-
te legyen példa értékű tanítványaink számá-
ra is. Lakatné Mógor Katalin

testnevelő tanár 

A Szín‐Vonal Művészeti Iskola badacsonytoma‐
ji diákjai egynapos budapesti tanulmányi kirán‐
duláson vettek részt novemberben.

Ennek keretében a Néprajzi Múzeum
állandó és tematikus kiállítását tekintették
meg, valamint részesültek egy múzeumpe-
dagógiai foglalkozáson, „Élő Népművészet”
témakörben. A látogatás során először
magával, a Múzeum épületének történeté-
vel, eredeti funkciójával, építészetével, díszí-
tőművészetével ismerkedtek meg, majd élő
közelségből szerezhettek tapasztalatokat a
népművészet kulturális kapcsolatrendszeré-
ről, a viselet és motívumvilág összefüggései
a viselőivel, annak korával, társadalmi hely-
zetével, „olvashatóságával”, tájegységi sajá-
tosságaival. Játékos formában választhattak
maguknak mesterségeket és az ahhoz kap-
csolódó eszközök, munkaformák megisme-
rése után, a mindennapi szokásrendek, élet-

vitelek, gazdasági formák hogyan képezték
az élet szerves részét. Mindezek mellett meg-
ismerhették a táplálkozási szokásokat, mai
ételeink elődjeit is. E mindent felölelő „idő-
utazás” zárásaként bepillantást nyerhettek
az etnográfusok napjainkban végzett felelős-
ségteljes munkájáról.                                 

Tuzai István
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Fotó: Tuzai

Tanulmányi kirándulás

Az asztalitenisz népszerűsítése

Játszóházzal várták
Az óvodai és az iskolai szülői munkaközösség
mikulásváró játszóházat szervezett december
6‐ára.

A délután folyamán különböző kézműves dísze-
ket, ajándéktárgyakat és mézeskalács díszeket
készíthettek a gyerekek az iskola aulájában. Nagy
sikert aratott az arcfestés, a csillám tetoválás, vala-
mint a színes rizsből készült képek ragasztása is. A
jó hangulatról és a vidám táncról Vácziné Zapletál
Gyöngyi gondoskodott. Nagy izgalommal várták a
Mikulást, aki a krampuszok segítségével, szaloncu-
korral jutalmazta az éneklő és verset szavaló gyer-
mekeket.

Ezúton szeretnénk megköszönni  Badacsonytomaj
Város Önkormányzat Kulturális Intézményének,
Nagy Lajos képviselőnek, valamint a Szülői Munka-
közösség tagjainak, hogy egy vidám hangulatú dél-
után szervezéséhez hozzájárultak. Külön köszönet
a Fanyűvő Játékparknak, hogy a délután folyamán
ingyenesen biztosította a gyerekeknek a játékokat.

Talabér Nagy Szilvia és 
Szabóné Fekete Mónika Sz.M. elnökök

Badacsonytomaj-Badacsony
Borbarangolás-Egy jóízű kaland február-júniusig minden szombaton
Locsoló Bál március 27.
Szürkebarát Túra (Bortriatlon I. állomása) május 7-8.
Tájház és az Egry Emlékmúzeum megnyitója május 7.
Badacsonyi Tavasz május 13-15.
Pünkösdi Eljegyzés május 15.
Város- és Gyermeknap május 28.
Kéknyelű Virágzás Ünnepe (Bortriatlon II. állomása) június 4-5.
Badacsonyi Borhetek július 15-31.
Rózsakő Fesztivál augusztus 17-21.
Badacsonyi Fényvarázs és Tűzijáték augusztus 19.
Róza-napi Szüretnyitó szeptember 3.
Badacsonytomaj Város Róza-napi Szüretnyitó Bálja szeptember 3.
Badacsonyi Szüret szeptember 9-11.
Szent Mihály-napi tradicionális tűzgyújtás szeptember 31.
Rizling Vakáció (Bortriatlon III. állomása) október 8-9.
Márton-napi Vigasság november 12.
Adventi Vásár december 17.
Karácsonyi Nosztalgia Disco december 27.
Szilveszteri Retro Disco december 31.

Badacsonytördemic
Kocsonya Szépségverseny február 13.
Tanúhegyek Teljesítménytúra május 21-22.
XIII. Badacsonyi Szürkebarát 

és Magyar Szürkemarha Ünnepe augusztus 12-14.
Márton Napi Libavacsora november 12.
Forraltbor Főzőverseny december 3.

Szigliget
Újévi Csobbanás január 1.
Várkapunyitó március 27.
Várfesztivál május 15-16.
Szerda esti komolyzenei koncertek július 20-augusztus 10.
Zenés esték a „Balaton várában!” július 13-augusztus 13. 
Hagyományőrző napok Szigliget Várában augusztus 20-21.
Szüreti Vigadalom szeptember 24.
Várfutás október 8.
Süllőfesztivál október 22-23.

Ábrahámhegy
Hagyományőrző falusi disznóölés február 6.
Halászléfőző és horgász verseny április 30.
Képzőművészeti kiállítás az olimpia jegyében május 14-június18.
Falunap és gyermeknap május 15.
Népzene és néptánc találkozó június 25.
Bernáth Aurél tanítvány kiállítás június 26-július 24.
Bornapok augusztus 3-8.
Szent István Ünnepe augusztus 19.
Murcifesztivál október 1.

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

Badacsony Régió turisztikai rendezvényei 2016-ban

Fotó: Lakatné

Fotó: Kalmár



A negyedik osztályosokkal tekintettük meg a
Madách Színház egyik sikerprodukcióját
Budapesten. 

A musical a világ más országaiban is jeles-
kedik és nem lehet kihagyni az évad kíná-
latából. A darabban szinte észrevehetetlenül
válik a valóság mesévé, a mese valósággá.
Rengeteg díjat bezsebelt már és Szirtes
Tamás rendezőnek köszönhetően mi is
részesei lehettünk a varázslatnak, ami 9-99
éves korig bárkit magával ragadhat. Ebben
kiváló színészek és táncosok segítettek játé-
kukkal. A mesék csodavilága könnyed ter-
mészetességgel fonódik egymásba a hétköz-
napok eseményeivel. Mary mágikus erejével
a Banks családban mindenkinek elragadja
a szívét és különös kalandokba keverednek,
melyekben rájönnek, hogy az egymás irán-
ti szeretet kimutatása, egymás elfogadása
mennyire meg tudja változtatni egy kis
közösség életét. A család melegsége, a sze-
retet felülkerekedik a zord anyagi világon. Így
Jézus születésének ünnepéhez közeledve a
darab aktualitása magasabb szintre emel-
kedhet az emberi lelkekben. Farkas Csilla
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Tanulóink dalokkal, versekkel és jelenettel
készültek a fogadására. A Mikulásnak nagyon
tetszett a gyerekek műsora és sok finomsággal
ajándékozta meg őket. 

Ezután diákjaink a tördemici és a tomaji
óvodákba látogattak el és műsorukkal ked-
veskedtek az óvodásoknak. Köszönjük a szí-
ves fogadtatást, tanulóinknak a felkészü-
lést, Rita néninek a felkészítést.

Köszönjük még Bubics Mariannak a finom
csokoládékat.  Krisztin N. Lászlóné

Mikulás a suliban

Köszönet
Köszönjük a „Mindenki koszorújának” elké-
szítéséhez nyújtott segítséget: Budai Tibor-
nak, Farkas Attilának, Sall Csabának, Szőke
Szabolcsnak, Takács Zsoltnak, Tóth Tibornak,
Vercz Attilának, Zabó Ferencnek és a Város-
üzemeltető Kft. Dolgozóinak!    

A Mikulás megérkezése, a személyes talál-
kozás, nagy örömet jelentett a várakozó gyer-
mekeknek. Köszönjük Fekete Sándor, a Pol-
gárőrség és Nagy László együttműködő segít-
ségét, valamint a támogatásokat: a Badacso-
nyi Céh Turisztikai Egyesület és Tourinform
Irodának, Baumann Szabolcsnak, Vikinek,
Keller Csillának, Pál Kiss Nikolettnek, Szabó
Krisztiánnak, no meg a fáradhatatlan Kram-
puszoknak!   Farkas Éva NaBE csop.vez.

Mary Poppins
Pszichológiai előadás

Gyermekek indulatkezelési problémáinak meg-
oldása, dühkezelés címmel Horváth Nikolett helyi
pszichológus tartott sikeres előadást óvodánk-
ban.

Óvodásaink szülei mellett érkeztek érdeklődő
szülők az iskolából, illetve a környék települése-
iről is. A  november 25-én megtartott előadás, egy
tervezett sorozat első állomása volt, amelynek
következő része "Szorongó gyermekeiket segítő
szülők" címmel januárban lesz intézményünk-
ben.

Bolfné Tóth Melinda

A Pipitér Óvoda részére 100.000 Ft értékben aján-
lott fel ajándékcsomagot a Hotel Bonvino Wine &
Spa. Az ajándékokat Nagy Miklós, a szálloda igaz-
gatója adta át Bolfné Tóth Melinda intézményve-
zetőnek

Mikulás az óvodában
December 4-én érkezett meg a Mikulás a Pipi-

tér Óvodába. A gyerekek szép énekekkel hívogat-
ták az ablakon kopogtató Mikulást, akit lovon
kísért krampusza. Megható volt, ahogy ragyogó
szemmel – bár voltak, akik kicsit megszeppenve
– vették át az ajándékokban gazdag csomagokat,
s vidáman integettek a távozó Mikulásnak. 

A délelőtt ezt követően sem ért véget. Először
az iskolások sokszínű előadását nézhették meg
a gyerekek, majd a Varnyú Country zenekar
varázsolt ünnepi hangulatot az óvoda aulájába.
A gyerekek nevében is mondhatom, hogy aján-
dékoktól és élményektől gazdagon térhettek haza
ezen a napon.

A nap sikeréhez az óvoda dolgozóin kívül töb-
ben is hozzájárultak. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni Fekete Sándor, Bolf Annabella, Berecz
Nikolett, Bubics Mariann, és a Szülői Munkakö-
zösség tagjainak segítségét. Pintér Ivett

Adventi alkotó délután
Advent a szeretet, béke, várakozás ideje. az

ünnephez tartozó hagyományos adventi koszo-
rú készítéséhez az óvoda minden évben alkotó
délutánt szervez. Idén erre november 20-án
került sor. A résztvevők otthonról hozott és a
helyszínen vásárolt alapanyagokból készíthették
el a díszeket, melyben Pál Gáborné virágkötő volt
ismét segítségükre. 

Voltak, akik gyermekükkel együtt alkották meg
az ünnep kezdetét jelző koszorút, a legkisebbek
számára pedig a Szülői Munkaközösség tagjainak
segítségével biztosítottunk felügyeletet, így az
ünnepre való ráhangolódás meghitt hangulat-
ban zajlott. 

Pintér Ivett

Márton napi libaságok
November 11-én óvodásainkkal szent Márton-

ra, a középkor egyik legjelentősebb szentjére
emlékeztünk.

Az egész nap a Márton napi néphagyományok
köré épült. Délelőtt folyamán felelevenítettük a
püspökké választásáról szóló legendát, a jeles
naphoz kapcsolódó népi hagyományokat, időjó-
soló- és egyéb szokásokat.

Játszóház keretében libás képeket, bábokat és
lámpásokat készíthettek a gyerekek

Délben libahúsból készült ebédet fogyasztot-
tunk, hiszen a mondás úgy tartja: „Aki Márton
napján libát nem eszik, az egész évben éhezik.”

Márton egyszerű, jólelkű ember volt, minden-
kinek segített, akinek tudott. Élete példaértékű
előttünk. Az ő és a mi jócselekedeteinket szim-
bolizálták azok a kis lángok a mécseseinkben,
amelyeket a délutáni lámpás felvonuláson gyúj-
tottunk a gyerekekkel, szülőkkel és az óvodai
dolgozókkal együtt. A sok résztvevő és a sok kis
lámpás gyönyörű látványt nyújtott a novemberi
estében, melynek végén az óvoda hátsó udvarán
rakott tüzet körbeállva énekeltünk, szépen lezár-
va ezzel az óvoda és a családok közös felvonulá-
sát. Nagy Péterné Hegyi Eszter

Óvodai hírek

Fotó: Bubics

Fotó: Kovács

Fotó: Kovács

Fotó: Kovács

Fotó: Kovács



Könyvtári hírek
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Hozzám szólnak ezek a szavak. Az Úr érkezik,
és készen kell állnom a fogadására. Mindennap
kérem tőle: „Jöjj el, Uram Jézus!” És Ő így vála-
szol: „Igen, hamarosan eljövök.” (vö. Jel
22,17.20) Az ajtóban áll és kopog, bebocsátást
kér (vö. Jel 3,20). Nem küszöbölhetem ki az éle-
temből. Itt Keresztelő János hív, hogy fogadjuk
be az Urat, aki eljön. Az akkori zsidókhoz intézte
szavait. Azt kérte tőlük, hogy ismerjék be bűnei-
ket, térjenek meg és változtassák meg az életü-
ket. Bizonyos volt benne, hogy közel van a
Messiás eljövetele. A nép is évszázadok óta vár-
ta, de vajon készen állt-e arra, hogy fölismerje,
hallgasson a szavára és kövesse? János tudta,
hogy föl kell készülni a fogadására, ezért hang-
súlyozza: „Készítsétek elő az Úr útját, egyenges-
sétek ösvényeit”

Hozzám szólnak a szavai, mert Jézus ma is
mindennap eljön. Mindennap kopog az ajtó-
mon, és a Keresztelő Szent János korában élt
zsidókhoz hasonlóan nekem sem könnyű felis-
mernem Őt. Akkor minden várakozással ellen-
tétben egy eldugott kis faluból, Názáretből szár-
mazó egyszerű ács személyében jelent meg. Ma
pedig egy menekült vagy egy munkanélküli
alakjában, a munkaadóm, az iskolatársam vagy
a családtagjaim személyében, olyan emberek-
ben is, akikben az Úr arca nem mindig ismerhe-
tő fel teljes ragyogásában, sőt teljesen el van
rejtve. Megbocsátásra, bizalomra és barátságra
hív, hogy ne azonosuljunk az evangéliummal el-
lentétes megoldásokkal. Halk hangját sokszor
elnyomja a gyűlöletre, a megtorlásra vagy a
megalkuvásra szólító zaj.

Erre vonatkozik a hasonlat, hogy kanyargós
és göröngyös az út, hogy akadályok emelkednek
előttünk, amelyek útját állják, hogy Isten belép-
jen mindennapi életünkbe. Nem is érdemes föl-

sorolni a szívünkben lakozó sok nyomorúságot,
önzést és bűnt, melyek vakká és süketté tesz-
nek, hogy ne lássuk meg Őt és ne halljuk meg a
hangját. Ha őszinték vagyunk, mindannyian
tudjuk, mi akadályoz meg bennünket a találko-
zásban Jézussal, az igéjével és azokkal az em-
berekkel, akikkel azonosítja magát. Íme, az élet
Igéje most személyesen hozzánk szól: „Készítsé-
tek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit”

Javítsam ki a bennem levő ítélkezést, hogy el-
marasztalom a másik embert és már nem is szó-
lok hozzá. Próbáljam inkább megérteni, szeret-
ni, álljak a szolgálatára. Javítsam ki a helytelen
magatartást, ami oda vezet, hogy elárulom vala-
kinek a barátságát, hogy erőszakos vagyok,
hogy megkerülöm a polgári törvényeket. Térjek
meg, és legyek kész elviselni még az igazságta-
lanságot is, hogy megmentsek egy kapcsolatot,
és személyesen is tegyek azért, hogy épüljön a
testvériség a környezetemben. Határozott és ke-
mény, de egyben felszabadító igét kaptunk erre
a hónapra, mely megváltoztathatja az életünket,
meg tud nyitni a találkozásra Jézussal, hogy Ő
éljen, cselekedjen és szeressen bennünk. Ha
megéljük ezt az igét, még ennél is nagyobb hatá-
sa lesz: általa megszülethet Jézus közöttünk, a
keresztény közösségben, a családban, a cso-
portban, ahová tartozunk. János az egész népre
vonatkozóan mondta: és Isten „közöttük élt” (Jn
1,14), a népe között. Ezért szeretnénk egymást
segítve egyengetni kapcsolataink ösvényeit, el-
kerülni minden visszásságot és megélni az irgal-
masságot, amire meghívást kaptunk ebben az
évben. Így együtt lehetünk majd az az otthon, az
a család, amely be tudja fogadni Istent. És eljön
a karácsony: Jézus nyitott kapukat talál majd
és itt marad közöttünk.

F.C.                  István atya

Katolikus üzenet: „Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit”(Mk 1,3)

Az idei év értékeléseként az alábbiakról sze-
retném tájékoztatni Olvasóinkat és Bada-
csonytomaj lakosságát.

Az éves költségvetésben meghatározott 250
ezer forintból 106 könyvet vásároltam. Ezt a
korábbi évekhez hasonlóan kiegészítették a pályá-
zatok. Az Érdekeltségnövelő Támogatásból 21
darab könyv került beszerzésre 97 ezer forint
értékben, mely során főleg az olvasók kérései tel-
jesültek, mert könyvesboltban könnyebb besze-
rezni a korábban megjelent könyveket. Az NKA
Könyvtámogatási program II. fordulója kereté-
ben rendeltem 157 darab könyvet 515 ezer forint
értékben. Itt listán meghatározott könyveket lehet
igényelni értéktől függetlenül. Minden igényelt
példányt megkaptunk az elbírálás során. A Márai
Program V. fordulójában 240 ezer forintot költ-
hettem el 99 darab könyvre. Az idei évben 1,1 mil-
lió forintért beszerzett 383 darab könyv a könyv-
tár minden állományrészét gyarapítja. Az állo-
mány gépi feltárását kísérő szükségszerű selej-
tezés után a könyvtár állománya ismét a gyara-
podás irányába indult.

Az idei évben a könyveken kívül más értékek-
kel is gyarapodott a könyvtár. Teljessé vált a
Badacsony újságok gyűjteménye néhány hiány-
zó, régi példány pótlásával. Ebben Kalmár György
és egy olvasónk segített. Teljes lett a Badacsony
naptárak gyűjteménye is Vecsey András segítsé-
gével. A naptár története végigkövethető a könyv-
tár Facebook oldalán nyitott mappában. Remé-
lem, hogy a jövőbeli példányok is hiánytalanul
megérkeznek a könyvtár gyűjteményébe.

Két könyvet ajándékoztam a könyvtárnak,
melyeket a Könyvtárellátón és a könyvesboltokon
keresztül nem lehetne beszerezni. Az egyik a
Veszprém megyei helytörténeti lexikon kortárs
életrajzok 1. kötete, a másik a Magyar könyvtár-
történeti kronológia 4., utolsó kötete.

Két könyvbe értékes bejegyzés került. Olvasói
segítséggel Szörényi Levente dedikálta Stumpf
András: Szörényi c. könyvét és Németh F. Ber-
nadett: A vörösiszap fogságában című könyvében
emlékezett meg az öt évvel ezelőtti eseményekről
a fényképen látható helyi tűzoltó.

Olvasóinktól is érkeztek ajándék példányok,
melyekkel az elhasználódott könyveket pótlom.

Az októberi Országos Könyvtári Napok rendez-
vényén könyvjelzőt, könyvborítót alkothattak,
vagy papírral, rajzeszközökkel kézműveskedhet-
tek a résztvevők. A rendezvényre 62 ezer forint
támogatást kaptam a Megyei Könyvtártól. Sajnos
badacsonytomaji gyermekek nem vettek részt a
szombat délelőtti foglalkozáson.

A jövő évre egy új folyóirat beszerzését és szak-
mai fejlesztéseket tervezek, melyek megvalósulá-
sáról remélem egy év múlva ugyanitt írhatok.

Köszönöm a segítségét mindenkinek, aki a
könyvtár működésében részt vett!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet kíván:

Kovács L. Krisztián könyvtáros

Kedves Olvasóink!

Szentmisék rendje a  karácsonyi ünnepkörben
December 24. Karácsony vigíliája 24.00 Éjféli Szentmise
December 25. Jézus születésének ünnepe 10.00 Ünnepi Szentmise
December 26. Szent István vértanú 10.00 Ünnepi szentmise
December 27. Szentcsalád vasárnap 10.00 Ünnepi szentmise
December 30. 16.30 Rózsafüzér ájtatosság

17.00 Szentmise
December 31. Szent Szilveszter pápa 16.00 Év végi hálaadás
2016. január 1. Szűz Mária Isten Anyja (Újév) 10.00 Ünnepi szentmise

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánok!
István atya

A könyvtár várhatóan az év
utolsó két hetében zárva lesz. 
Friss információk olvashatók a
zárva tartásról a weblapon és 

a facebook oldalon. 
Megértésüket kérem!

Ajándéktárgyakat és utalványokat ajánlottak
fel a versenyhez: Badacsony Ma – Bubics Mari-
anna; Badacsonylábdihegyi Ökoturisztikai Láto-
gatóközpont; Balatoni Hajózási Zrt.; Bonvino Hotel
Wine & Spa; Egry József Emlékmúzeum; Folly
Arborétum és Borászat; Szegedy Róza Ház Irodal-
mi és Bormúzeum; Szigligeti Vár; Vastag Kerámia.

A boroshordó nem telhetett volna meg a borá-
szok támogatása nélkül. Köszönjük az újbort!
Borbarátok – Fata Pince; Borbély Családi Pincé-
szet; Dobosi-Stier Pincészet; EMB-Szeremley Bir-
tok; Folly Arborétum és Borászat; Güns Pince;
Imre Borpince; Istvándy Pincészet; Léránt
Pince; Németh Pince; Sabar Borház; Laposa
Birtok; Szabó Családi Pince; Varga Pincészet;
Weller Borház.

A vendégeket házi libazsíros kenyér, pogácsa,
tócsi, küsz chips, tea, puncs, újbor házi sütemé-
nyek és még számos finomság fogadta. A nap
folyamán a bulizni, táncolni vágyók retró zenére
csöröghettek Dj Rádai jóvoltából.

Az újság hasábjain keresztül is szívből köszön-
jük Tagjaink és Támogatóink felajánlását és segít-
ségét, mellyel nagymértékben hozzájárultak ren-
dezvényünk sikeréhez, ahhoz hogy vendégeink
jól érezzék magukat, kellemes emlékekkel
távozzanak. Vízkelety-Ky

Közösséget építenekxFolytatás az 1. oldalról

Köszönet és hála az önzetlen támogatásért:
Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmé-

nye; Badacsonytomaj Város Önkormányzata;
Badacsonytomaji Pékség; Borbély Diána; Csík
Vastag Tímea; Első Magyar Borház; Földi István
atya; Hári Péter; Kalmár György; Károlyi Attila;
Nagy László; Novákné Borsodi Ildikó; Polgárőr
Egyesület; Pusztai László; Szita László és Csa-
ládja; Takács Zsolt; Tatay Sándor Közös Fenn-
tartású Általános Iskola; Városüzemeltető Kft.;
Vastag Kerámia; Virágné Nagy Hajnalka.



Badacsonytomaji SE őszi szezon
Felnőtt csapatunk egy meglehetősen zaklatott

őszi szezonon van túl. A csapat egyszer sem lépett
pályára egymás után ugyanabban az összeállí-
tásban. A folyamatos hiányzások, erőnléti prob-
lémák, figyelmetlenségek miatt nem sikerült sta-
bil, eredményes játékot nyújtani. A bajnokság
eleje ráment a nyári elfoglaltságokra - többen dol-
goztak edzésidőben is, illetve a mérkőzéseken sem
tudtak részt venni. A Csabrendeki összeomlás egy
4 vereségből álló 6-15-ös gólkülönbségű soroza-
tot indított el. A Tótvázsony elleni mérkőzés után
elemeztük, megbeszéltük a kialakult helyzetet. Az
utolsó 3 mérkőzésen a csapat már az igazi arcát
mutatta, sajnos a záró fordulóban nem sikerült az
örök rivális Taliándörögd legyőzése. Csapatunk
csupán 11. helyen áll, 12 pontot gyűjtve 22-33-
as gólkülönbséggel.

A bajnokságban 26 játékos szerepelt az első
csapatban. Baumann Szabolcs, Horváth Norman,
Kuti Máté, Varga Roland, Tombor Róbert, Hanák
Balázs, és a csapatkapitányok: Orbán Zsolt és
Tombor Zsolt sorozatos hiányzásai sajnos megha-
tározták az őszt. 

Legjobb mérkőzéseink a Szentantalfa, Vaszar,
Nemesszalók ellen voltak.

Csapatunk legjobb góllövője: Kiss Márton 11
találattal.

A téli kupában reményeink szerint ismét úgy fel
tud készülni a csapat, ahogyan az előzőn is sike-
rült és egy sokkal jobb, eredményesebb tavaszi
szezon vár a csapatra.

Ifi csapatunk az egész szezonban nagyon ala-
csony létszámmal rendelkezett, sajnos kettő alka-
lommal nem tudott kiállni a csapat 11 fővel, ezért
1 büntetőpontot kapott. Így 17 ponttal a 8. helyen
áll a bajnokságban. Gólaránya: 25-34, a legjobb
góllövő: Ravasz Dániel.

A létszámproblémákon felül sajnos több mérkő-
zésen tapasztalható volt a lelkesedés hiánya, a
sportszerűtlenség, a fegyelmezetlenség. A játéko-
sok 26 sárga lapot és 6 piros lapot kaptak.

Reméljük, hogy tavaszra ezek a dolgok változ-
nak, és előrébb tud lépni a csapat játékban és

eredményességben is. Továbbra is várjuk azon
fiatalok jelentkezését, akik szeretnének futballoz-
ni egyesületünkben.

U-13-as, U-11-es, U-9-es és U-7-es csapataink
heti rendszerességgel vettek részt a Bozsik-prog-
ram keretében a Tapolcán megrendezésre kerülő
körzeti fesztiválokon. Itt szép sikereket értek el a
gyerekek, de a legfontosabb, hogy rendszeresen
mozoghattak és megismerkedhettek a labdarú-
gás alapjaival. Felkészítőik: Schneider Zsolt és
Tombor Péter.

Köszönjük a szurkolóink lelkes bíztatását, akik
közül többen idegenbe is elkísérték csapatainkat
és a pálya mellől bíztattak bennünket.

Ezúton is szeretnénk minden támogatónknak
megköszönni önzetlen segítségét, amit az egyesü-
letünknek nyújtottak. Valamint köszönjük a
november 21-én rendezett bankettünk színvona-
las megtartásához mindenki hozzájárulását, fel-
ajánlását és hogy jelenlétével emelte az est sike-
rességét. Köszönjük a tombola felajánlásokat és
a tombolajegy árusításából befolyt összeget!

Kívánunk mindenkinek áldott, békés Kará-
csonyt és egészségben teljes, sikerekben gazdag,
boldog újesztendőt!

Eredmények:
U19 Felnőtt

Pápateszér – Badacsonytomaj 0:3 4:2
Badacsonytomaj – Tihany 1:2 2:2
Nemesvámos – Badacsonytomaj 3:0 0:0
Badacsonytomaj – Szentantalfa 0:7 3:3
Magyarpolány – Badacsonytomaj 6:4 5:0
Badacsonytomaj – Vaszar 3:0 3:0
Csabrendek – Badacsonytomaj 0:1 4:3
Badacsonytomaj – Ősi 1:4 0:4
Csopak – Badacsonytomaj 4:2 5:2
Badacsonytomaj – Tótvázsony 4:2 1:2
Balatonkenese – Badacsonytomaj 6:1 1:3
Nemesszalók – Badacsonytomaj 0:4 2:3
Badacsonytomaj – Taliándörögd 1:0 0:1

Lukács László Badacsonytomaji SE
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Gyászhírek:
Kocsis Endréné sz.: Ördögh Margit (született 1942-ben, elhunyt október 31-én)

–––––––––––
Németh József (született 1930-ban, elhunyt november 19-én)

Nyugodjanak békében!

Támogatják a futballt
A Badacsonytomaji SE és a Hotel Bonvi‐
no Wine & Spa nyolcéves együttműködé‐
si szerződést kötött a szállóban decem‐
ber 3‐án, melynek keretében évente 300
ezer forint támogatást kap az egyesület.

A sportegyesület az, amely nagyon sok
fiatalnak ad sportolási lehetőséget - indokol-
ta döntésüket Nagy Miklós igazgató – ráadá-
sul jelenleg csak helyiek fociznak a csapat-
ban. Örömünkre szolgál, hogy újabb szpon-
zort találtunk – mondta Lesz Ferenc elnök -
, ráadásul több játékosunk dolgozik itt.
Ezután Badacsonytomaji SE- Bonvino Hotel
néven jelenik meg a csapat. Még egy öröm-
teli hírt osztott meg az elnök a jelenlévőkkel:
a TAO-n keresztül négymillió forintot költhetnek a
pálya világítására, fejlesztésére, a locsoló berende-
zés korszerűsítésére, meszelőkocsi beszerzésére. A
szálloda egyéb módon is támogatja közösségünket
– tette hozzá Krisztin N. László polgármester -, két-

millió forinttal gazdagodtak idén a város különbö-
ző csoportjai mellett, az iskola és az óvoda, vala-
mint egyes rendezvényekre is ennek révén több
jutott. Köszönet a példaértékű támogatásért!
Ky

Elszámolás támogatás 
felhasználásáról

Elszámolás a 249/2015/VI. 09 sz. határozat
alapján a Badacsonytomaj Város Önkormány-
zata által nyújtott támogatásról. Ügyiratszám:
5/188/2015.

A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület nevé-
ben elszámolom a fenti határozatban az Egyesü-
let részére nyújtott 275.200 Ft támogatást. A
mellékelt IH4EA 2061172 sz. számlán 192.000
Ft, valamint a IH4EA 2061181 sorszámú szám-
lán 83.200 Ft értékben. Az Egyesület a támoga-
tásból fedezte az örsi fürdőhely biztonsági őrzé-
si költségeinek jó részét, mintegy 70%-át. A biz-
tonsági őrzés költsége 390.400 Ft volt.

Mint Önök előtt is ismeretes, az idei szezonban
a VN Kft.-vel közösen Egyesületünk üzemeltette
az örsi fürdőhelyet. A VN Kft. végezte a keletke-
ző hulladék elszállítását, amelyet ezúton is köszö-
nünk a Cég vezetésének és a munkát végző sze-
mélyeknek egyaránt. Valamint a tisztelt képvise-
lő-testületnek, hogy az ehhez szükséges forrást
biztosították. Ezúton is köszönjük Forintos Ervin
képviselő úrnak a nagylelkű felajánlását, amely
az idei szezonban újabb kényelmes padok elké-
szítését tette lehetővé. Kérjük, hogy a fürdőhely
üzemeltetésének költségeit a VN Kft 2016.évi
üzleti tervében szíveskedjenek szerepeltetni. 

Az Önkormányzat által javasolt biztonsági szol-
gálat nagyban segítette a fürdőhelyünk nyugal-
mát. Ezúton is köszönjük az Önkormányzat
támogatását, amelyet a biztonsági szolgálat költ-
ségéhez nyújtott. A 275.200 Ft támogatást a G-
Guard Security Kft-nek fizettük ki.  A vendégek
többnyire örömmel fogadták a kártyás beléptető
rendszert. Az idei fürdési szezonban gyakorlati-
lag megszűntek a korábbi incidensek. 

Összességében az üzemeltetés ezen módja mind-
annyiunk megelégedésére szolgált. Köszönet illeti
mindazokat, akik az üzemeltetés sikeres lebonyo-
lításához bármilyen módon hozzájárultak!

Közös érdekünk kell legyen azonban, hogy az
örsi fürdőhely is a jövőben a többi városi strand-
hoz hasonlóan működjön. Egyesületünk kéri,
hogy a település vezetése tegyen meg mindent
azért, hogy a tulajdonába kerüljön a terület. 

Tisztelettel: 
Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

Ismét elindult a toborzás a Tapolcai Rendőrka‐
pitányság illetékességi területén.

A rendőrség tiszthelyettesi állományának meg-
felelő létszámú utánpótlásának biztosítása érde-
kében a Tapolcai rendőrkapitányság illetékessé-
gi területén is toborzási tevékenység indult. A
rendőrkapitányság székhelyén tartandó, szakmai
bemutatóval egybekötött nyílt nap keretében a
kapitányságvezető és a helyi állomány saját élmé-
nyein keresztül mutatja be a rendőri pálya sok-
színűségét és ráirányítja az érdeklődők figyelmét,
miért is jó a rendőrség szervezetéhez tartozni.

A fiataloknak a rendőri pálya iránti érdeklődé-
sük felkeltésére irányuló toborzás a 2016. janu-
ár 15-én 10 órára szervezett nyílt nappal veszi
kezdetét. A rendőrszakma iránt elkötelezetteket
a Tapolcai Rendőrkapitányság vezetése és mun-
katársai várják a kapitányság épületében tar-
tandó kötetlen beszélgetésre.

Fiatalokat várnak

Olvasói levél*

Fotó: Kalmár
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet Kívánunk mindenkinek! Ezúton szeret-
nénk megköszönni Krisztin N. László polgár-
mesternek, Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzat képviselő testületének az egész évben
nyújtott segítséget, támogatást.
Szülői munkaközösség nevében: 

Talabér-Nagy Szilvia

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
Elnöksége és Munkaszervezete ezúton kíván
minden kedves Tagjának, badacsonytomaji
Lakosnak és Vendégnek áldott, békés, szere-
tetteljes Karácsonyt és boldog Új Évet! Az
újesztendőre pedig sok vendéget és sikeres
turisztikai szezont!
Szeretettel:     Békássy János; Part Imre; 
Nagy Miklós; Borbélyné Galambos Gabri-

ella; Illés Zoltán; Nagy Géza; Istvándi
Gergely; Wellerné Tündi; Szántai Attiláné; 
Tasner Mónika; Rédl Mária; Vizkelety Dóra

Mottó: Készüljünk együtt a vendégek fogadására!
Segítünk, hogy naprakész legyél!

Házibuli II.
Könyvek könyve

Tisztelt Egyesületi Tagok! 
Tisztelt Érdeklődők!

Nagy szeretettel hívunk Benneteket
rendezvényünkre!

Eláruljuk a részleteket is, vagyis, hogy mivel
várunk Benneteket 2016. január 24-én vasár-
nap 15 órától a Hotel Halászkertben:
15:00-18:30 Kiállítóink bemutatkoznak – Sze-

mélyes találkozó keretében ismerheted
meg a két Egyesület borászatait, étter-
meit, programgazdáit, szolgáltatóit.
Megkóstolhatod nemcsak a badacso-
nyi, de a Szent György-hegyi, Csobán-
ci borokat is! Az éttermek pedig finom
falatokkal készülnek!

18:30 Közös koccintás – Döntsünk rekordot és
koccintsunk minél többen egyszerre a
sikeres együttműködésre!

18:45 Tombolasorsolás – Kiállítóink értékes
nyereményeket ajánlottak fel a tombo-
lához! Ha nyerni szeretnél, csak egy fel-
adatod lesz: látogass meg minél több
kiállítót!

19-20:00 Beszélgessünk, ismerjük meg egy-
mást!
Részvételi szándékodat jelezd 

telefonon: 87/531 013
Köszönettel és tisztelettel:

Borbélyné Galambos Gabriella elnök, 
Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület

Békássy János elnök,
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület

A Nők a Balatonért Egyesület Badacsonyto-
maji Csoportja nevében áldott, békés ünne-
peket, és örömteli, sikerekben gazdag Újévet
kívánok 
minden együttműködő Partnerünknek! 

Farkas Éva csoportvezető

Meghívó!
Szeretettel várunk Mindenkit
december 27-én 18 órára

a Varga Pincészet Kft. Szürkebarát fogadójába
az örsi Óévbúcsúztató Ünnepségre.

Süteményt, bort lehetőség szerint mindenki hoz-
zon magával! Amit mi biztosítunk az egy köny-

nyű hidegtálas vacsora jókedvvel megfűszerezve!
Az est folyamán élőzene lesz.

BÖÉE vezetősége

Bibliakiállítás nyílott Zentai Gábor gyűjteményéből
november 23-án a Vulkán Közösségi Központban.
A mai világban nagyon fontos a bibliáról beszélni,
olvasni – mondta köszöntőjében Krisztin N. Lászlóné,
a Bétakris Kft. ügyvezetője – jó, hogy történelmi tan-
anyag, hiszen a legfontosabb ókori történelmi forrás.
A biblia egy könyvtár, neve könyveket jelent – emel-
te ki nyitóbeszédében Földi István plébános –, hiszen
több mint hetven kötetről van szó. Indítson ben-
nünket ez a kiállítás arra, hogy jobban megis-
merjük a bibliának a szép történeteit, hiszen enél-
kül sem magyar, sem keresztény, sem Európai
kultúra nem létezett. Ky

Fotó: Deákné
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