
Meghitt ünnepséget rendeztek az édesanyák,
nagymamák, dédikék köszöntésére április 29‐én
a Pipitér Óvodában, ahol a gyerekek szép műso‐
ra csalt könnyeket a megjelentek szemébe.

Aki próbált már kisgyereket énekre, mondóká-
ra tanítani – mondta köszöntőjében Bolfné Tóth
Melinda intézményvezető – az tudja, hogy a mai
műsor mögött milyen rengeteg sok energia feszül
meg. Sok-sok munka a gyermekek és nagyon sok
türelem az óvónők részéről. Fogadják szeretettel
azt a műsorcsokrot, amit mára összeállítottunk.

Minden évben van egy nagyon kedves nap, ami-
ről sosem feledkezhetünk meg – mondta ünnepi
köszöntőjében Orbán Péter alpolgármester – május
első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. 

Ötödik alkalommal mutatkozott be a Badacso‐
nyi Borvidék a budapesti New York Palotában
április 6‐án, a pincészetekre jellemző legszebb
borokkal, s ezúttal mesterkurzusok is színesítet‐
ték a rendezvényt.

A hagyomány szerint a borászok személyesen
töltötték boraikat szakmai partnereik és a bor-
kedvelők poharaiba. A kitűnő alkalmat kihasz-
nálták az érdeklődők, hogy megismerhessék a
helyi termelőket, a borász szakma kiemelkedő
képviselőit, kérdéseikre közvetlenül tőlük kapja-
nak választ. A kisebb borászatoktól a legnagyob-
bakig, a kézműves termelőktől a nagy pincésze-
tekig mindenki arra törekedett, hogy megeleve-
nedjen a Badacsonyi Borvidék hangulata.
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Hajózási évadnyitó

A víz, ami összeköt
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Havonta megjelenő
közéleti lap

A több évtizedes hagyományt követve kezdődött
meg ünnepélyes keretek között április 22‐én a
hajózási szezon Fonyód és Badacsony között. 

A polgármesterek a tavon átkelve megkoszorúz-
ták a Balatont, ittak a vízéből és a második bala-
toni kompjárat megvalósításának fontosságáról
beszéltek.

Idén Fonyód városa volt a rendezvény házigaz-
dája, küldöttségük szikrázó napsütésben érkezett
meg a badacsonyi kikötőbe. A Tatay Iskola nép-
táncosainak – Antal Vivien, Nagy Boróka és Far-
kas Dániel - rövid műsora után tomaji kollégá-
ikkal együtt szálltak fel a Keszthely motoros fedél-
zetére, amely „fél-vízen” megállt.

A Balaton jövője az összefogásban, a közös
stratégiában, marketingben és kommunikáció-
ban rejlik – mondta köszöntőjében Kollár József,
a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója. Amikor
azt gondoljuk, hogy Balatonmáriafürdő iszappal
kapcsolatos problémája nem a mi ügyünk, téve-
dünk. Az elmúlt időszakok példái nagyon jól iga-
zolják, milyen hamar rásütik a bélyeget az egész
tóra, hogy nincsenek rendben a balatoni stran-
dok. Ennek pedig mindannyian „megisszuk a
levét”. Egyszerűen túl kicsi ez a térség ahhoz,
hogy külön-külön boldoguljunk. A Fonyód-Bada-
csony járat a személyszállítás forgalmának har-
madát adja – több mint százötvenezer utas -,
ezért mindkét település fontos számunkra. „A
Bahart a Balaton motorja” – hangzik új szloge-
nünk és ennek megfelelően szeretnénk betölte-
ni szerepünket az egyes települések, vállalkozá-
sok, közösségek összekötésében.

Azon vagyunk, hogy a víz ne elválasszon,
hanem összekössön bennünket – hangsúlyozta
Hidvégi József polgármester beszédében -, hiszen
a két település jövője, turisztikai attrakciói olyan
szinten összekötnek bennünket, hogy egymásra
vagyunk utalva. Sokan próbálják megfogni a
Fonyód-Badacsonyi kompot közlekedési szem-
pontból, ennek azonban nemcsak a közlekedés
a szerepe, hiszen a hajóút önmagában is élményt
nyújt. 

Nyitva a múzeum

Egry és Udvardi tárlatok együtt
Az Egry kiállítást Dohnál Szonja művészettörté‐
nész, muzeológus, az Udvardi tárlatot Földi Ist‐
ván esperes, plébános méltatta április 30‐án.

Nagy Miklós képviselő köszöntőjében a két
művész és a településen élők közeli kapcsolatá-
ról beszélt, mennyire részei voltak ennek a kis
közösségnek. Felidézte dédapja kapcsolatát Egry-
vel és Erzsi nénivel kapcsolatos saját élményeit,
befejezésül sikeres évet kívánt a múzeumot üze-
meltető kulturális intézménynek.

Dohnál Szonja művészettörténész, muzeológus
bevezetőjében felidézte Egry hányattatott életút-
ját. Egry Józsefet a Balaton festőjének, a fény fes-

tőjének, a magyar festészet Bartókjának is szok-
ták nevezni – folytatta a muzeológus. A Balaton,
a táj, a nádas, víz, a házak mind motívumként
szolgáltak Egry számára, a tájban megjelenő ala-
kok pedig egyé válnak a tájjal, de a fény az, ami
mindezt kompozícióvá rendezi, alakítja. Egryt
nem nevezhetjük hagyományos értelemben vett
tájképfestőnek, ugyanis nem reálisan ábrázolja
a tájat, hanem saját tájélményét festi. Ezt az
élményt mi nézők is magunkévá tesszük. „A táj
meghatározza az embert” írja Hamvas Béla a Dél
és Nyugat géniusza című művében, hogy a Bala-
ton, a Balaton-felvidék, a Káli-medence, a Tapol-
cai medence az a vidék ahol a Dél géniusza min-
den apró dologban benne rejlik. A flórában és fau-
nában, az emberek lelkületében egyaránt. Ez
nyűgözi le Egryt is, 33 éves, amikor rátalál a
Balaton mellett a térre és a végtelenre. Innen
kezdve élete nagy részét itt éli le. Már korai táj-
képein kísérletet tesz a fény megjelenítésre. Ber-
náth Aurél írta az első Egry képekről, hogy átlát-
szó, könnyed és mégis mélységesen igaz. Később
expresszívebb kifejezési móddal próbálkozik. A
fényt mindenki elmosódottnak festi, engem a
fény maga izgat, az atmoszféra mely architekto-
nikus , nálam a fény, a pára formát nyer, mint
maga a figura, betölti a teret. 
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Badacsony
New Yorkban

Az édesanyák 
köszöntése

A Tatay Iskola néptáncosai – Antal Vivien, Nagy
Boróka és Farkas Dániel – rövid műsorral köszöntöt‐
ték az évadnyitó résztvevőit
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K Ö Z É R D E K Ű
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u.14.)
H: 12.30-16.00 óráig; Sz: 13.00-16.00-ig; P: 8.00-12.00-
ig (K., Cs. zárt nap).
Telefon: 87/571-270, fax: 87/471-289
Fogadóórák:
(előzetes bejelentkezés a 87/571-270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első hétfő: 14.00-16.00-ig,
Orbán Péter alpolgármester
minden hónap harmadik hétfő: 14.00-16.00-ig,
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második hétfő: 14.00-15.00-ig,
Wolf Viktória jegyző
minden hónap első szerda: 13.00-16.00-ig.
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 
Ábrahámhegyi Kirendeltsége: 
minden hónap első szerdája 9-11 óráig.
Badacsonytomaj VN Kft. 87/571-048, Fax: 87/571-057
e-mail: uzemeltetes@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu
Fogadó óra: H, Sz, P. 8.00-14.00 
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87-571-115, +36-30-693-4420
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu  
Web: www.badacsonyiprogramok.hu
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő. 
Városi Könyvtár: K, Sze, P: 10.00-18.00, Szo: 9.00-
13.00, 87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény - Tájház
Kedd-Péntek: 10.00-16.00, Szombat: 10.00-14.00
Egry József Emlékmúzeum
Kedd-Vasárnap: 10.00-18.00
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: 08-14; K: 14-19; Sz: 08-14; 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
E-mail: horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu
Fogadó órája: minden hónap első hétfő, 14-16-ig, a
Polgármesteri Hivatalban.
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
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 2016. évi munkaterve sze‐
rinti soron következő ülését május 25. napján
8.00 órakor tartja a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatalban. 

1. Gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló
(1997. XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdés); 2. Nyári
napközi és nyári tábor; 3. VN Kft 2016. I. negyed-
év gazdálkodásról beszámoló és a 2015. évi mér-
legbeszámoló; 4. Menü Kft. 2016. I. negyedév
gazdálkodásáról beszámoló és a 2015. évi mér-
legbeszámoló; 5. Pályázatokról tájékoztató; 6.
Beszámoló a polgármester átruházott hatáskör-
ben hozott döntéseiről; 7. Tájékoztató a két ülés
között történt fontos eseményekről; 8. Beszámo-
ló a lejárt határidejű önkormányzati döntések
(határozatok, rendeletek) végrehajtásáról; 9.
Egyéb aktuális ügyek; 10. Kulturális Koncepció
felülvizsgálata; 11. Közművelődési rendelet felül-
vizsgálata.     Krisztin N. László polgármester

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Tapolcai Rendőrkapitányság konzultációs
fórumot tart, melyen a lakosság közvetlenül
kaphat tájékoztatást valamennyi Rendőrséget,
közbiztonságot, közlekedésbiztonságot, bűn-
megelőzést és egyéb hatósági kérdéseket érin-
tő témáról, amely közérdeklődésre számot
tarthat.

A rendezvény időpontja: 
május 19. (csütörtök) 15.00 óra.

A rendezvény helyszíne: 
Badacsonytomaji Közös 
Önkormányzati Hivatal, 

Rózsakő terem.
Tisztelettel: Krisztin N. László 

polgármester

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvényben, az önkormányzat vagyoná-
ról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló
3/2016. (II. 01.) önkormányzati rendeletében, vala-
mint a képviselő-testület 184/2016. (IV. 27.) hatá-
rozata alapján pályázatot hirdet az önkormányzat
1/1 arányú tulajdoni hányadú tulajdonát képező
a Badacsonytomaj város belterületén az 1466/2
helyrajzi számon felvett, azaz a jövőben ebből kiala-
kuló, 1467/2;  beépítetlen terület művelési ágú
ingatlanok értékesítése céljából.

A hasznosítás módja: értékesítés.
A hasznosításra meghirdetett vagyontárgy ada-

tai, műszaki állapota: az ingatlan Badacsonyto-
maj város belterületén, Badacsony településrészen
található beépítetlen terület művelési ágú ingat-
lan. Az ingatlan beépíthető a Helyi Építési Szabály-
zat Lfk-ü építési övezet előírásai szerint. A kiala-
kuló 1467/2 hrsz. 3648 m2 területű ingatlan.

A pályázaton részt vehet minden természetes
és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ren-
delkező gazdasági társaság, aki az előírt határ-
időben a kiírási feltételeknek megfelelő, érvényes
pályázatot nyújtott be. 

A pályázó a pályázat benyújtási határidejének
letelte előtt az ingatlant bármikor megtekinthe-
ti, vagy arról információt kérhet.

A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. A pályázó
nevét, cégnevét; 2. a pályázó címét, székhelyét;
3. a pályázó adószámát; 4. az eljáró (nyilatkozat-
tételre jogosult) képviselő nevét; 5. nyilatkozatot
arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit elfo-
gadja; 6. igazolást arról, hogy a pályázónak a
helyi önkormányzattal szemben nincs lejárt ese-
dékességű tartozása; 7. az óvadék befizetését iga-
zoló bizonylatot; 8. Nyilatkozatot arra vonatkozó-
an, hogy az ingatlant 4 éven belül beépíti.

Az a pályázó jogosult a pályázat elnyerésére, aki
a pályázati felhívás feltételeinek megfelelt és a kikö-

tött induló árhoz vagy díjhoz képest a legmagasabb
ajánlatot tette. Amennyiben több ajánlat érkezett,
akkor az ezen ajánlatot tevő érintetteket tíz napon
belüli időpontra meg kell hívni és az elbírálásra a
versenyeztetés szabályait kell alkalmazni.

Az ingatlan kikiáltási ára: 4.012.800 Ft (ez
alatt benyújtott pályázat érvénytelen)

A pályázaton résztvevőknek óvadékot kell fizet-
ni. A pályázati óvadék összege: 401.280 Ft.

A pályázat nyertesénél, illetve akivel szerződé-
ses jogviszony jön létre, a befizetett óvadék össze-
ge a vételárból levonásra kerül, a többi pályázó-
nak a befizetett óvadék összegét 5 napon belül
visszautaljuk.

A vételár az értékbecslés díjával megemelésre
kerül. Vételárat az adás-vételi szerződés aláírá-
sával egyidejűleg, átutalással kell teljesíteni.

A nyertes pályázóval a pályázati elbírálást követő-
en az önkormányzat 15 napon belül szerződést köt.

Ha a nyertes ajánlattevő a szerződést saját
hibájából az eredményhirdetést követő tizenötö-
dik napig nem írja alá, a versenyeztetés ered-
ménytelenné válik és a pályázati felhívás 15
napon belül újból közzétételre kerül.

A pályázatot a fentieknek megfelelő tartalom-
mal, zárt borítékban kell beküldeni, illetve a
BKÖH-ban a Műszaki Osztályon leadni. A borí-
tékra fel kell tüntetni, hogy „1467/2 ingatlan
hasznosításának pályázata”.

A pályázat beérkezésének határideje: 2016. júni-
us 13. 10.00 óra. A pályázat bontásának időpont-
ja: 2016. június 13. 10.00 óra. A versenyeztetési
tárgyalás időpontja: 2016. június 13. 10.00 óra.

További információ a Badacsonytomaji Közös Ön-
kormányzati Hivatal Műszaki Osztályán kérhető.

8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14. II. emelet 
Telefon: +36-87/571-274
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy

a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Krisztin N. László polgármester

Pályázati felhívás

Képviselő-testületi ülés Rendőrségi fórum
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Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép‐
viselő‐testülete (a továbbiakban BVÖKt.), az
április 22‐ei rendkívüli ülésén többek között a
következőről határozott:

163/2016. (IV. 22.) Kt. határozat A Puskás
Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó ülőhelyek
hasznosításáról
BVÖKt. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI.
törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérel-
mezi a Magyar Állam tulajdonában lévő a Pus-
kás Ferenc Stadion lelátóról eltávolítandó ülőhe-
lyek ingyenes önkormányzati tulajdonba adá-
sát. Az igényelt ülőhelyek darabszáma 200 db.

164/2016. (IV. 22.) Kt. határozat Az MLSZ
pályázati felhívása rekortán sportpálya építésére
BVÖKt. nem nyújt be pályázatot a Magyar Labda-
rúgó Szövetség (MLSZ) Országos Pályaépítési Prog-
ram X. üteme keretében, Kisméretű 20x40 (22*42
m) rekortán borítású labdarúgó pálya építésére.

165/2016. (IV. 22.) Kt. határozat A Tátika
üzletház hasznosítása
BVÖKt. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képe-
ző, Badacsonytomaj 2556. hrsz. alatt található
ún. „Tátika üzletház” ingatlant 7.591.000 Ft/sze-
zon + rezsiköltségért bérbe adja Korrekt-N 2010
Kft. (8200 Veszprém, Szikra u. 43.) pályázónak.
A bérleti jogviszony időtartamát határozott idő-
ben, 2016. május 01. napjától 2016. október 31.
napjáig határozza meg.

166/2016. (IV. 22.) Kt. határozat Badacsony-
tomaj 2553 hrsz.-ú ingatlanon levő divatáru üzlet
hasznosítása
BVÖKt. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képe-
ző, Badacsonytomaj 2553. hrsz. alatt található
ún. „Divatáru üzlet” ingatlant 1.430.000 Ft/sze-
zon + rezsiköltségért bérbe adja Szalai Zoltán
egyéni vállalkozó (9028 Győr, Kakashegy u. 2/B.)
pályázónak. A bérleti jogviszony időtartamát
határozott időben, 2016. május 01. napjától
2016. október 31. napjáig határozza meg.
Krisztin N. László polgármester a napirend kap-
csán elmondta, hogy itt is egy pályázati eljárás
zajlott. A Képviselő-testületnek kellett döntenie
a pályázati licit nyertesének elfogadásáról.

167/2016. (IV. 22.) Kt. határozat Gyalogjárda
kialakítása
BVÖKt. a Badacsonytomaj 71-es főút melletti
gyalogút építésére beérkezett árajánlatokat meg-
tárgyalta és annak kivitelezésére a Szőlő és Kert-
szerviz Sipos Zsolt vállalkozót (székhely: 8257
Badacsonytomaj, Csigáskúti u. 63.) bízza meg
3.707.000 Ft értéken, mely összeget az önkor-
mányzat 2016. évi költségvetésében a beruházá-
sok és felújítások „Kisajátított területen útkiala-
kítás” sorában szereplő fedezet terhére biztosít.
Krisztin N. László polgármester a napirend kap-
csán elmondta, hogy a Szőlő és Kertszervíz Sipos
Zsolt vállalkozó tette az összességében legkedve-
zőbb ajánlatot. A régi ABC mellett út kisajátítá-
sáról van szó, mely a Római útról biztosította a
lejárást a 71-es útra, illetve néhány ingatlan meg-
közelítését szolgálta. Az utat a régi ÁBC új tulaj-
donosa lezárta. Miután nem sikerült megegyez-
ni, a korábbi testület úgy határozott, hogy meg-
kísérli kisajátítani az úthoz szükséges területet.
Az évek óta húzódó eljárás befejeződött, most ki
kell alakítani az utat, melyhez a költségvetésben
biztosított a szükséges összeg. Krisztin N. László
polgármester kérte, hogy a kapu áthelyezése a
lehető leghamarabb történjen meg, mivel ez elő-
feltétele néhány további kérdésnek. Ky

Kt. határozatokHajózási évadnyitó

Folytatás az 1. oldalról

Egry és Udvardi tárlatok együtt

Ez a fejlesztés nemcsak a két település léte
kell, hogy legyen, a térségek számára is nagyon
fontos. 170 éve, amikor az első gőzhajót elindí-
tották a Balatonon, akkor sem azt kérdezték kell-
e nekünk ez a fejlesztés? Hiszen korábban is
megoldották a vízi közlekedést dereglyékkel, csó-
nakokkal, mégis történelmi pillanat volt. Mi is
ilyen történelmi pillanat előtt állunk, amikor a
Fonyód-Badacsony kompról beszélünk, amit
sokan nem akarnak elfogadni. Vannak ellenzői,
leginkább azok, akik 2006-ban a projektindítást
ünnepelték a Szántódról idehozott komp-próba-
járattal. Ha komp megépülne és a katamaránok
helyett balatoni hajók szállítanák az utasokat
félóránként - és mellettük a 48 autót – az egy
újabb élmény lehetőségét hordozná.

A balatoni hajózás nélkül ez a kapcsolat sok-
kal szerényebb lenne – mondta Krisztin N. Lász-
ló polgármester –, tíz évvel ezelőtt kötöttük meg a
hármas együttműködési megállapodást, amelyben
településeink között a Bahart képez hidat. Az
elmúlt években sikerült tartalommal megtölteni,
nemcsak intézményeink, civil szervezeteink,

hanem a két önkormányzat között is sikerült
megteremteni a jó együttműködés feltételeit és
lehetőségeit. Nagyon bízunk abban, hogy a jövő-
ben még erőteljesebb lesz kapcsolatunk, amely-
hez hozzájárulhat a komp. Az elmúlt időszakban
néhány újságíró, néhány örökös kétkedő megin-
dult a komp ellen, ezért szeretnénk a mai alkal-
mat is kihasználni arra, hogy beszéljünk róla.
Megvalósulásnak újra a közelében vagyunk, mert
a kormányzat forrást is biztosított ehhez a prog-
ramhoz, de reménykedünk további forrásokban.

Rendhagyó módon a beszédek után a két pol-
gármester és a vezérigazgató egy-egy pohár víz-
zel koccintott, amelyet a Balatonból merítettek.
Ezzel szimbolikusan is ki kívánták nyilvánítani,
hogy a tó vize régóta nem volt olyan tiszta, mint
manapság. Az ünnepség végén a tó áldozataira
emlékezve megkoszorúzták a Balatont és közö-
sen elénekelték a szózatot.

A túlparti kikötőben is műsorral fogadták a
küldöttségeket, majd ágyúlövésekkel jelezték az
idei hajózási évad kezdetét Fonyód és Badacsony
között. Deákné-Ky

A festő azonosul a tájjal, ez lesz az ő világa, ez
jelenti számára a teljességet, a hétköznapi élet fölé
emelkedő ihletettséget. Mindez nyomon követ-
hető festészetében is, míg a húszas évek képein
inkább az expresszív fény- és napábrázolással
találkozhatunk, a harmincas-negyvenes években
készült képein már transzcendentális jelentéssel
bír a fény. Egry nem volt a hagyományos érte-
lemben vallásos, a természetre azonban vallásos
áhítattal tekintett, az volt az ő temploma. Ennek
egyik legszebb példája, összefoglalása, kicsúcso-
sodása a Szivárvány című képe. Mindehhez hoz-
zátartozik sajátos technikája, melyet saját maga
fejlesztett ki: az olaj és a pasztell keveréke, ami
könnyeddé tette a felvitt színeket, tiszta, levegős
hatást ért el vele és erősítette a táj látomás szerű
ábrázolását. Az teszi igazán különlegessé és Euró-
pában is egyedülállóvá Egry művészetét, hogy a
drámaiság a tájképekben nagyon ritka és egyben
embert próbáló feladat ennek megjelenítése,
érzékletetése. Ez a drámaiság, ami Egry képei
esetében túlmutat a tájkép kategóriáján és tisz-
ta, egyszerű, de tömör megfogalmazásával a
japán haikukhoz teszi hasonlatossá műveit. Min-
dent tudott a tájról, az emberről, mint festő – írja
Lika Károly – költője lett ezeknek a hegyeknek,
és vizeknek – ajánlotta a tárlatot a megjelentek
figyelmébe befejezésül Dohnál Szonja.

Elnézve Udvardi Erzsébet itt kiállított szakrá-
lis műveit – mondta beszédében Földi István espe-
res, plébános – úgy éreztem magam, mint a
műtermében tett szerdánkénti látogatásomkor.
Ahogy beléptem ezek a fények magukkal ragad-
tak engem is, azok a fények, amelyek a képeiből
sugároznak. A fények festőjének is mondják Őt,
de ezek a fények nem a teremtett fények. Ami-
kor a napfény, a teremtett fény a kis esőcseppek-
kel találkozik, színeire bomlik, úgy bennünk,
emberekben az örök fény, az isten teremtetlen
fénye bomlik színekre a mi emberi létünkben. Ő
valahol ezt a megfoghatatlan fényt szerette volna
megragadni, megfogni, láthatóvá tenni a látha-
tatlant és meg akarta láttatni velünk. Mindig ezt
éreztem a képeit látva, egy ajándéknak tartom,
hogy 17 éve megismerhettem Őt. Szép barátság
volt vele, amit megélhettem és a műtermében
ülve láttam, ahogy készültek a képei. Soha nem

felejtem az utolsó találkozásunkat, amikor még
a vágyait sorolta és a kápolnáról akart beszélni.
Elköszönéskor mintha ugyanaz a fény áradt
volna belőle, mint ami az ecsetjéből, a képeiből
sugárzott. Az Ő képeinek közelében mindig
eszembe jut, hogy a mennyei fények láthatóvá
tétele valahol belülről, bennem is a fényt erősíti.
Azt a fényt, ami örök, azt a fényt, amelyet az
ember láthatóvá tud tenni, hogyha akarja. Talán
segítettem az itt jelenlévőknek ilyen szemmel
belenézni a képekből sugárzó látható fényekbe –
mondta befejezésül Földi István – és talán meg-
láttatni a láthatatlan fényt, amelyet Erzsi néni is
ajándékba hagyott számunkra.

Badacsony központjában, közel a Balaton part-
hoz, az Egry sétányon található Egry József fes-
tőnek és családjának egykor otthont adó villaépü-
let, mely 1973 óta múzeumként fogadja a láto-
gatókat. Egry a Balaton megszállottja volt, a Bala-
ton festőjének is nevezik. Számtalan nézőpont-
ból, szinte minden napszakban megfestette a tó
végtelen víztükrét, a balatoni párás fényeket, a
kilátást Fonyód felé. Művészete magányos jelen-
ség, senkivel sem rokonítható. Badacsonyi átala-
kított és kibővített műtermes lakóházában gaz-
dag válogatást láthatunk fő műveiből, de jelzés-
szerűen egész életútjával megismerkedhetünk.

Az emlékmúzeum megnyitóján közreműködött
a Castellum kamarazenekar, amely 25 éve ala-
kult a Zala megyei zeneiskolák művész tanárai-
ból. Önálló koncertjei mellett rendszeresen köz-
reműködik a régió kulturális rendezvényein is,
repertoárja rendkívül változatos, a barokk zené-
től egészen napjainkig terjed. A kiállítások meg-
tekintésével és baráti beszélgetéssel zárult az
ünnepség. Deákné-Ky

Fotó: Kalmár
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Az általános iskola tizenhét éve, május 6‐án
vette fel Tatay Sándor nevét, azóta töretlen
hagyománnyá vált a névadó tiszteletére szerve‐
zett program.

A megjelent vendégeket és diákokat Krisztin N.
Lászlóné igazgató köszöntötte, majd Kiss Laura
röviden elmondta Tatay Sándor élettörténetét.
Beszélünk névadónkról, megemlékezünk írásai-
ról, itt él a szívünkben – folytatta köszöntőjét az
igazgató - bízok benne, hogy minden Tatays diá-
kunk úgy hagyja majd el az iskolánkat, hogy
ismeri Tatay Sándor életútját és műveit. Jó dön-
tés volt Tatay Sándor nevének felvétele. Itt élt
Badacsonytomajon, szerette a tájat, az embe-
reket, műveiben gyönyörűen, szeretettel beszélt
Badacsonyról. 1958-ban jelent meg Vulkán című
műve, melynek mondanivalója különösen a
mához szól. Tanulsága az, hogy csak a szövet-
ség, az összefogás változtathatja kincsesbányá-
vá az apróra darabolt szőlőparcellákat és a szét-
zilált emberi kapcsolatokat. Mi ezt a közösséget

kezdtük el építeni, mikor felvette iskolánk az író
nevét és építgetjük tovább itt az intézményben és
a határon belül és kívül lévő iskolákkal.

Göncz Árpád köztársasági elnök levelében elis-
meréssel szólt iskolánkról, ami már 1999-ben, az
Európai Unió előtt megvalósította az európai
népek összefogását, barátságát.

Az eltelt 17 évben a Tataysok elnevezés foga-
lommá vált, mindenki tudja a környéken, hogy
a Tatay Sándor Általános Iskola a badacsonyto-
maji iskolásokat jelenti. Ezt a nevet kivívtátok a
tanulással, és a sok versennyel, amiről sikeresen
érkeztetek haza. Büszkék vagyunk rátok!

Ebben az évben is nagy izgalommal készül-
tünk a Tatay-napok rendezvényeire. Azt szeret-
nénk, hogy emlékezetesek maradjanak ezek a
napok és majd szülő korotokban, ha majd a Ti
gyerekeitek járnak ide, tudjatok mesélni élménye-
itekről. Úgy készültünk, hogy a programokon jól
szórakozzatok, játszva tanuljatok. Mi minden
évben próbálunk valami újat kitalálni, színesíte-
ni a Tatay napok programját. Az idén interaktív
történelmi játékokkal ismerkedhettek meg az első
napon. Holnap pedig az alsósokat hajózás és
túra, a felsősöket kalandpark várja. A Tatay-
kupa május 27-én kerül majd megrendezésre. 

A programokhoz a tankerülettől és az önkor-
mányzatoktól kértünk és kaptunk támogatást,
melyet ezúton is köszönünk. Próbáljátok ki ma,
és holnap is mindent, vegyetek aktívan részt a
programokon, és játék közben jussatok hozzá
minél több tudáshoz, ismerethez. Még egyszer
köszönöm a támogatóknak az anyagi segítséget,
a kollégáimnak a sok munkát, a szülőknek és a
vendégeknek, hogy újra itt vannak velünk.

A megnyitón Borda Veronika és Kiss Levente
verssel, Sterk Rajzó Luca pedig zongorajátékával
fokozta az ünnepi hangulatot. Ky

Az iskola névadójára emlékeztek

Fotó: Kalmár

Bolf Sebestyén és Zentai Nóra 8. osztályos tanulók
helyezték el Tatay Sándor szobránál az emlékezés
koszorúját

A Szín‐Vonal Alapfokú Művészeti Iskola bada‐
csonytomaji székhelyén a képző‐ és iparművé‐
szeti oktatást 2016 márciusától Baranyai Zol‐
tánné vette át.

A diákokkal először a Badacsonylábdihegyen
nyílt Ökoturisztikai Látogatóközpont által meg-
hirdetett pályázatra készültek. Igényesen mutat-
ták be környezetük festői szépségét, természeti
gazdagságát. Vidám forma- és színvilággal jele-
nítették a tó által kínált szórakozási lehetőségek
- fürdőzés, jégkorcsolyázás, vitorlázás, horgászás
- élményét.

Ezt követően a felsőbb évfolyamosok textilkép
vázlatokat terveztek. A kivitelezést nehezítette,
hogy a választott műfaj, a batikolás technikája
ismeretlen volt számukra, hogy nehezen tudták
elképzelni, hogy az egymást követő munkafázi-
sok során, hogyan is jön létre az elképzelt alko-
tás. Komoly egymásra figyelést igényelt a forró
viasszal történő dolgozás! 

A Tatay Napok nyitóján az elkészült 12 nagy-
méretű alkotást mutatták be. Ezek a textilek -
mely egy alkotás kivételével egy-egy diák szemé-
lyes munkái - május 27-ig lesznek láthatók az
intézmény aulájában. A május 30-án nyíló kiál-
lításon a kisebbek grafikái, festményei mellett a
többi falikép is bemutatásra kerül.

A fejfedő és viselője” címmel rendez országos
tárgyalkotó versenyt a Szín-Vonal Művészeti Isko-
la. Rendkívül népszerűvé nőtte ki magát a művé-
szeti iskola által kitalált és öt éve elsőként meg-
rendezett országos tárgytervező és tárgyalkotó
verseny, melynek témái között szerepelt már újra-
hasznosított anyagból ruha (2012), különleges,
szokatlan cipő (2013), ékszerek (2014), táskák,
ridikülök (2015) tervezése és kivitelezése is.

Az idei tanévben meghirdetett „A fejfedő és vise-
lője” című országos versenyünkre több mint
háromszáz diák küldött be nevezési munkaként
olyan portfóliót, melyben bemutatta az általa ter-
vezett kalap elkészítésének munkafolyamatát, a
fejfedő és viselője kapcsolatát. A neves szakem-
berekből - egyetemi oktatókból, képző és iparmű-
vészekből, tehetséggondozó pszichológusból, nép-
rajzkutatóból - álló zsűri az első két fordulóra
beküldött pályamunkák alapján 125 általános és
középiskolás tanulót válogatott be az ország
különböző intézményeiből. A kétnapos verseny
megszervezésére, a döntőre május 20-21-én kerül
sor a Tatay Iskolában. A legkiválóbbak jutalom-
ként csatlakozhatnak a művészeti iskola nyári
táborában alkotó „színvonalas” diákokhoz, azok-
kal közös projekteket oldhatnak meg. Az alkotó-
tábor pedig június 21-24-ig kerül megrendezés-
re. Baranyainé-Ky

Mozgalmas tavasz

A Dicsérő Oklevélben részesített kiállítók: felső sor
balról‐jobbra: Szabó Fédra, Göcsei Tímea Anikó, Tóth
Laura Liza, Ihász Vanda, Ritecz Lilla Renáta, alsó sor:
Kőmives Liliána, Kordics Luca, Molnár Éva Mária,
Szarvas Borbála, Fekete Pál, Vizkelety Virág

Fotó: Baranyai

Jó eséllyel a nyár slágere lesz a régió első közös‐
ségi bormárkája, a BalatonBor, mely a 2015‐ös
évjárattal indul, több mint húsz tóparti pincészet
részvételével és először a Gourmet fesztiválon
lehetett megkóstolni az elkészült borokat.

Először jelentek meg egy régió vezető termelői
egységes arculattal, egészen azonos címkével,
melyen csupán a termelő neve különbözteti meg
a borokat, de mindegyik az előre megadott kri-
tériumrendszernek megfelelő stílusú, azaz a fajta
legjavát és a termőhely egyediségét is szépen fel-
mutató, friss és fiatalos arculatukhoz illő stílu-
sú Olaszrizling. 

A szervező Balatoni Kör tehát beváltotta a bor-
kedvelőknek több mint két éve tett ígéretét, hogy
létrehozzák az első hazai régióbort.

Fontosnak tartják, hogy a legjobb európai
sztenderdeket honosítsák meg itthon az első régi-
ós márka bevezetésével, ezért kezdettől a hazai
bemutatókkal párhuzamosan külföldön is meg-
jelennek. 

A koncepció kialakításában Kardos Gábor, a
Balatoni Kör megszervezője és első elnöke, meg-
valósításában pedig Laposa Bence, a Kör jelen-
legi elnöke töltött be vezető szerepet, míg a szak-
mai hátteret adó minőségbiztosítási rendszer
kialakításában és a borbírálat megszervezésében
Kovács Tamás szerepe volt meghatározó, miként
korábban a Csopaki Kódex kialakításában is.  

Kardos Gábor kiemelte: a borpiacon, a gaszt-
ronómiában és a turizmusban is elsősorban a
régiók versenyeznek Európában, nagyon erős

régiós márkák vannak jelen a világpiacon, így az
első régiós bormárka modell értékű kezdemé-
nyezés lehet itthon, hogyan lehetne részt venni
és helytállni ebben a versenyben. Ugyanakkor egy
új, egységes és modernebb balatoni arculat kiala-
kításában is úttörő szerepe lehet a BalatonBor-
nak, mert eddig csak spontán márkanévhaszná-
lat volt jellemző, minőségi kritériumrendszer meg-
határozása nélkül és ilyen egész régiónkat felö-
lelő, tudatos közösségi márkaépítés korábban
nem volt. Ez lehet tehát az első igazán európai
bormárka Magyarországon.

Laposa Bence hangsúlyozta: a jövőben is bár-
melyik balatoni termelő készíthet BalatonBort,
aki kész megfelelni a minőségi kritériumoknak,
amivel termelői szövetségként a szőlő- és borága-
zat jövőjét is építjük régiónkban. A BalatonBor
tehát egyúttal innovatív fair trade termék is,
melynek távlati célja a szőlő árszínvonalának
javítása és munkahelyek teremtése a bor- és
gasztroturizmus fellendítése révén.

A Gourmet fesztiválon kis performansszal erő-
sítették meg, hogy nem holmi marketingtermék-
ről van szó, hanem egy régió vezető termelőinek
összefogásával létrejött valódi termékről, mert
minden BalatonBor mögött ott áll az adott bort
elkészítő családi pincészet elköteleződése. Ezért
első közös bemutatkozásuk és a borok kóstolta-
tása előtt lufikat pukkantottak ki dugóhúzójuk-
kal, jelezve, hogy a BalatonBor most kezdődő
története nem csak egy reklámlufi vagy figyelem-
felhívó kampány, hanem jóval több annál.

Kardos Gábor szóvivő, Balatoni Kör

Bemutatták a BalatonBort



Az elmúlt időszak mozgalmas volt a horgásze‐
gyesület életében és még koránt sincs vége!

Április 12-én a Balatoni Halgazdálkodási Non-
profit Zrt. által biztosított 14 000 db csukaiva-
dékot telepítettek az egyesület tagjai csónakról a
hozzájuk tartozó partszakaszon, három helyszí-
nen. Az előző évi fogási naplók összesítéséből
kiderült, hogy 136 kg volt a tagok által kifogott
csuka, remélhetőleg a telepítésnek köszönhető-
en évek múlva ez a szám növekedni fog. A bada-
csonyi strandot egy hétig, egy újonnan divatos
horgászati módszer, a bojlis behordó horgászat
kedvelői vették birtokukban. A nemzetközi ver-
seny részvevőiből itt két csapat, a Balatonszent-
györgy és környéke tagjaiból álló magyar csapat
és egy háromtagú cseh csapat versenyzett. Ez
utóbbi már a hét elején túl volt egy 16,30 kg súlyú
ponty mérlegelésén. Fekete Ferenc BSHE elnök
is meglátogatta a versenyzőket és egy-egy palack
badacsonyi borral kívánt horgász-szerencsét. Ott-
jártakor a magyar csapat egy „méreten aluli”
4,60 kg súlyú pontyot mérlegelt, amely mivel
nem haladta meg a beszámítható alsó határt, az
5 kg-ot, így nem számított bele a versenybe.

Az egyesület lelkes tagjai részt vettek a TeSzedd
!- Önkéntesen a tiszta Magyarországért meghir-
detett versenyben április 30-án, és partszaka-
szukon 10 zsák szemetet gyűjtöttek.

A már több éve állandó programként szereplő
tavaszi Baráti Találkozóra a badacsonytomaji
strandon került sor május elsején 17 részvevő-
vel, ahol az alábbi eredmények születtek: felnőtt
kategóriában I. helyezett Pál Zoltán 2,10 kg, II.
Blaskovics József 1,84 kg, III. Lukács Nándor
1.72 kg-os fogással. Az ifjúsági első helyezett
Hajnal Dániel, a különdíjat, a legnagyobb halat
kifogó horgász Pál Zoltán kapta. Első alkalommal
került sor a legidősebb horgász, valamint a leg-
több számú halat kifogók jutalmazására.

Fekete Ferenc elnök, BSHE

A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület és
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturá‐
lis Intézménye majálist szervezett május 1‐jén
Badacsonyörsön, a Csigáskúti úti játszótéren.

A majális hagyományos eleme a kollektív főzés,
amelyhez szintén lehetett csatlakozni, baráti tár-
saságok, családi csapatok, valamint civil szerve-
zetek jelentkezését vártuk. Délelőtt tíz óra körül
már égett a tűz a bográcsok alatt. Miközben a
főzés előkészületei tartottak, nagy sikere volt a
megrendezett családi-baráti vetélkedőnek. A
résztvevők zsíros kenyérevő versenyben, kötélhú-
zásban, izgalmas családi ügyességi vetélkedők-
ben mérhették össze tudásukat a mókás majá-
lison. A játszóteret vidám nevetés töltötte be ezen
a napon. Berecz Nikolett
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Örsi majális

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Deák

A nemzetközi táncnap alkalmából szerveztünk
táncházat az Egry József Művelődési Házba ápri‐
lis 29‐én.

A nagy sikert aratott táncházat Vastag Richárd,
a „Népművészet Ifjú Mestere” vezette, a talpalá-
valót Boldizsár József és barátai szolgáltatták. A
Nemzetközi táncnapon vagy a Tánc Világnapján
az UNESCO egyik tagszervezetének, a Nemzetkö-
zi Táncbizottságnak a felügyelete alatt minden
évben a világ mindenféle táncát megünneplik. A
Nemzetközi táncnap céljai közé tartozik a tánc
népszerűsítése az általános felfogásban. A tánc
és a ritmus mindennapi életben betöltött szere-
pével ritkán foglalkozunk, pedig rendkívül fontos
viselkedés-szinkronizáló tényező, s mint ilyen
kiemelt szerepe van egy társadalom életérzésének
meghatározásában. Berecz Nikolett

A Tánc Világnapja

Fotó: Kalmár

Horgász hírek
– Ki vigyáz a gyerekre ovis/iskolai szünetben?
– Milyen programot szervezzek neki nyárra?
– Milyen programnak örülne?
– Mit csinálna szivesen? ...

Ismerős kérdések??? Gyere
és táborozz helyben! Szeretet-
tel várjuk a helyi, környékbeli,
és a nyaraló családok gyermeke-
it is a minőségi idő eltöltése érdekében. 

Mi vár rád, ha velünk tartasz? 
Mozgásos-táncos-játékos foglalkozások, ügyes-

ségi feladatok, pozitív életszemlélet, népi játék,
néptánc oktatás, közösségi élmény, énekes-kéz-
műves foglalkozások, könyvtár látogatás, felfede-
ző túra a hegyen és a településen, gasztrotúra a
helyi éttermekben. Sokat játszunk a szabadban,
kirándulunk, mesélünk, alkotunk, nagyokat neve-
tünk. Szeretnéd, ha gyermeked nyáron jó kezek-
ben lenne? Élményt szeretnél neki adni úgy, hogy
a játék legyen a középpontban? Akkor itt a helye!

Az Így tedd rá! Program nyári tábort indít 4-8
éves gyermekeknek Badacsonytomajon! De mi is
az Így tedd rá!??? 

A játékok évszázadokon át segítették a gyereke-
ket az életre való felkészülésben. Ha jól nyúlunk
hozzá ehhez az örökséghez, a ma gyerekeinek is épp
olyan jó játékos tanulási élményt közvetíthetünk.
Mert a játék örök! Az Így tedd rá! Program immár
ötödik éve próbálja megreformálni a gyermekek
hétköznapjait. A népi játékok „visszatanításával” és
terjesztésével szeretnénk segíteni a gyermekek fej-
lődését és harmonikus életének kialakítását. A
tánctanulás az egyik legjobb készségfejlesztő moz-
gás – állítják a szakemberek, s elméletüket a gya-
korlat is bizonyítja. Az Így tedd rá! Program célja,
hogy játékos formában, a hagyományos népi játé-
kok segítségével kerüljön fejlesztésre a gyermekek
mozgáskészsége, miközben észrevétlenül sajátít-
ják el a magyar néptánc alapjait, és értik meg egy-
egy motívum struktúráját. Közben nagyban fejlő-
dik a mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, a játék-
készség, a ritmika, a zenei hallás, a gyerekek kre-
ativitása, de hatással van a szociális készségekre
is (problémamegoldás, társas kapcsolatok…). Gon-
doltad volna, hogy színes tulipánokon ugrálva,
gumizással vagy akár babzsákkal olyan eredménye-
ket érhetünk el, hogy a gyerekek örömmel, moso-
lyogva és vidáman játszanak, táncolnak?! Igeeen!
Várunk, hogy játékban, táncban, dalban, alkotás-
ban gazdag mindennapjaink legyenek!

Jelentkezz gyorsan! Helyek korlátozott szám-
ban! Ne maradj le!

Így tedd rá! kicsiknek
A 2014 októbere óta helyben is működő csalá-

di foglalkozásra az idei évben nyáron is szeretet-
tel várjuk a családokat, gyermekeket minden héten
egy jó hangulatú programra, ahol a család apra-
ja nagyja megtapasztalhatja az együtt játszás, tán-
colás, mozgás örömét, miközben a gyerekek kész-
ségei, képességei (pl.: mozgásuk, ritmusérzékük,
szókincsük, fogalomtáruk, stb) is fejlődnek. A fog-
lalkozásokon a szülővel való részvétel, az együtt
megszerzett közös élmények erősítik a szülő-gyer-
mek kapcsolatot; a közösségi élmény pedig építi a
gyermekek kommunikációját, társas kapcsolata-
ikat, s eközben észrevétlenül a mindennapjaik
részévé válik a magyar kultúra, a néptánc, nép-
dalok, szokások. Folyamatosan bővülő kis közös-
ségünkbe szeretettel várunk Badacsonytomajon és
környékén élőket, és nyaralókat is! Foglalkozás-
vezető: Vácziné Zapletál Gyöngyi, csecsemő-, és
gyermeknevelő- gondozó, Így tedd rá oktató. 06-
20/394-3147, zapletalgyongyi@gmail.com

Így tedd rá! tábor

GyerTek Nap 2016
2016. május 29. 10.00 órától
Badacsonytomaj, Sportpálya
2016. május 29. 10.00 órától
Badacsonytomaj, Sportpálya
Programok (tervezet):
• Légvár Kutya bemutató terápiás négylábú kedven-
cekkel Lufi bohóc Arcfestés • Kézműves játszóház:
gyöngyfűzés, ollóvágta Játékvár (egyedi játékbiroda-
lom gyerkőcöknek) Nincsenek csodák! Bűvész műsor

Mici mackó és barátai Együttes koncertje Kalóz
leszek, ha nagy leszek! Interaktív gyermekműsor Me-
sevilág. Mesemondó mesél Cukoreső. Édes megle-
petés Mézengúzok gyerekzenekar. Önfeledt zene és
tánc kicsiknek és nagy(i)oknak Játszunk most együtt!
Játékmester vetélkedője Kölyök disco. Aszfalt party
kamaszoknak.

•
• •

•
•

• •
•

•
•

•
•

Aszervezők a programváltoztatás jogát
fenntartják!
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Könyvajánló

Isten vágya mindig is az volt, hogy velünk, az
ő népével lakjon. A Biblia első oldalai is ezt bizo-
nyítják: Isten leszáll az égből, Ádámmal és Évá-
val a kertben sétál és beszélget. Vajon nem ép-
pen ezért teremtett bennünket? Aki szeret, va-
jon nem arra vágyik, hogy együtt legyen azzal,
akit szeret? A Jelenések könyve Isten tervét für-
készi a történelemről, és bizonyossággal írja,
hogy Isten vágya teljes mértékben meg fog való-
sulni. Már közöttünk lakik, mióta eljött Jézus,
az Emmánuel, a „Velünk az Isten”. Jézus feltá-
madása óta pedig a jelenléte nincs térhez és idő-
höz kötve, hanem kiterjed az egész világra.
Jézus óta egy sok népből álló, valóban rendkí-
vüli emberi közösség kezdett felépülni. Isten
nemcsak lelkünkben, családunkban, népünk-
ben akar élni, hanem az összes nép között, akik
meghívást kaptak, hogy egyetlen népet alkossa-
nak. Egyébként a jelenlegi népvándorlás miatt
átalakul a nép fogalma is. A népesség több or-
szágban is immár sok népből áll.

Bőrszínünk, kultúránk és vallásunk szerint is
nagyon különbözőek vagyunk. Gyakran bizal-
matlanul, gyanakvással és félelemmel tekin-
tünk egymásra. Háborút folytatunk egymás el-
len. Pedig Isten atyja mindnyájunknak, mind-
annyiunkat szeret együtt és külön-külön is. Ő
nem egyetlen néppel akar lakni – „természete-
sen a miénkkel”, ahogy azt gondolnánk –, és el-
feledkezni a többiről. Mindannyian az ő gyerme-
kei vagyunk, egyetlen család. A havi életigétől
vezérelve gyakoroljuk, hogy értékeljük a külön-
bözőséget, tiszteljük a másikat, hogy úgy tekint-
sünk rá, mint aki hozzám tartozik: én vagyok a
másik, a másik pedig én, a másik bennem él, én
pedig a másikban. Kezdjük azokkal, akikkel
mindennap együtt vagyunk. Így helyet terem-
tünk Istennek közöttünk. Ő hozza majd létre az
egységet, őrzi meg az egyes népek identitását, és
hoz majd létre egy új emberi közösséget.

Chiara Lubich már 1959-ben megsejtette ezt.
Ma is rendkívül időszerű és szinte hihetetlen ez
a prófécia: „Ha egy nap az emberek – nem a sze-
mélyek, hanem egész népek –önmagukat hát-
térbe tudnák helyezni, ha háttérbe helyeznék a
hazájukról alkotott elképzelésüket, és mindezt
abból az államok közötti kölcsönös szeretetből
fakadóan tennék, amit az Úr kér, éppúgy, ahogy
a testvérek között is kölcsönös szeretetet kér,
akkor ez a nap egy új korszak kezdete lenne,
mert azon a napon […] lesz élő és jelenvaló
Jézus a népek között is. Itt az ideje, hogy min-
den egyes nép kilépjen saját határai mögül és
túltekintsen azokon; elérkezett annak a pillana-
ta, hogy a másik hazáját úgy szeressük, mint a
sajátunkat, meg kell tisztulnia szemünknek.
Nem elég önmagunktól elszakadnunk ahhoz,
hogy keresztények legyünk. A mai időkben
Krisztus követőjétől ennél többet kérnek: a ke-
reszténység társadalmi tudatát.

Reméljük, hogy az Úr megkönyörül ezen a
megosztott és szétszóratott emberiségen, ezeken
az önmaguk burkába zárt népeken, akik saját
egyszerű és elégtelen szépségüket csodálják –
mely saját maguk számára egyedüli szépség –,
akik foggal-körömmel ragaszkodnak kincseik-
hez, azokhoz a javakhoz is, melyekre más né-
peknek lenne szükségük, és az éhhaláltól men-
tené meg őket. Reméljük, az Úr ledönti a határo-
kat, hogy a szeretet, az anyagi és lelki javak
gyors vizű folyója akadály nélkül áradhasson az
országok között. Reméljük, hogy új rendet alakít
ki világunkban az Úr, aki egyedül képes az em-
beriséget egyetlen családdá forrasztani és egyút-
tal a népek közötti különbözőségeket is megőriz-
ni, hogy így mindegyikük képes legyen a többiek
szolgálatába állítani a maga ragyogását és ezál-
tal felragyogjon az egyetlen olyan fény az élet-
ben, amely megszépíti és az örök haza előterévé
teszi a földi hazát.” F C István atya

Katolikus üzenet: „Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük.” (Jel 21,3)

Dr. Somhegyi Gyula
(született 1945-ben, elhunyt április 29-én)

A mesekönyv elsősorban autizmussal élő óvo-
dások és kisiskolások társainak szól. Célja, hogy
megfelelő formába öntött információkkal segítse
a tipikusan fejlődő gyermekeket az integráltan
nevelkedő, autista óvodások, iskolások megérté-
sében és befogadásában.

A mesekönyv ötletéhez a veszprémi AutiSpekt-
rum Egyesület megnyerte Bartos Erika, ismert és
elismert mesekönyvírót és illusztrátort, valamint
Stefanik Krisztina pszichológust, autizmus-szak-
értőt. Az ügy fontosságát jelzi, hogy mindketten
díjazás nélkül vállalták a munkát, ahogyan az is,
hogy a megjelenést az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma is támogatta. Így vált lehetségessé, hogy
szinte minden iskolának, és számos óvodának,
könyvtárnak ingyenesen tudták eljuttatni a művet.

A másként fejlődő társak befogadása a tipiku-
san fejlődő gyerekeket is gazdagítja. Nem szána-
lomra, hanem megértésre épülő szimpátiára és
együttműködésre van szükség ahhoz, hogy köl-
csönösen tanulhassunk egymástól.

A könyvet úgy tervezték meg, hogy alkalmas
legyen önálló olvasásra, csoportmunkához, osz-
tályfőnöki órákon rövid beszélgetésekhez is ala-
pot szolgáltathat. Az egyesület célja, hogy a már
olvasni tudó, Bartos Erika könyveit szerető gye-
rekek különösebb bíztatás nélkül is kézbe vegyék,
az olvasni még nem tudó gyermekek pedig az
illusztrációk miatt válasszák ki és a szülőkkel
nézegessék, így spontán, szinte észrevétlenül vál-
hatnak autista társaik felé megértőbbé és befoga-
dóbbá - ajánlja a könyvet a fenti gondolatokkal
Brokés Judit, a veszprémi AutiSpektrum Egyesü-
let elnöke.      Kovács L. Krisztián könyvtáros

Stefanik Krisztina: Csillagbusz

Olvasói levél*

Két hete sétáltam az utcán, sütött a nap, virá-
goztak a fák és ebből az idilli pillanatból zökken-
tett ki, egy számomra teljesen abszurd történés.
Egy nő a cigarettáját a kuka szélén elnyomta,
majd teljesen érthetetlen módon nem a kukába,
hanem attól pár méterre elpöckölte. Szinte reflex-
szerűen odamentem a csikkért, felvettem és
kidobtam majd megkérdeztem a nőt: „Ennyire
nehéz lett volna?”. A nő gőgős állbiggyesztéssel
odafordult, majd fennhangon megkérdezte: „Mi
közöd hozzá?”.

A következő történetem is legalább ilyen érthe-
tetlen. Tapolcán, a buszpályaudvaron csatlako-
zásra várva, épp sétáltam a váróban, amikor arra
figyeltem fel, hogy két nő dohányzás közben
beszélgetve energiaitalt iszik. Miután az egyik
elfogyasztotta italát a földre dobta az üres dobozt
és pár mozdulattal lerugdosta a járdára épp a
lábam elé. Én erre felvettem a dobozt és dühö-
sen összegyűrtem a dobozt, majd annyit mond-
tam, hogy, „köszönöm a szép példát!”, majd
kidobtam.

Ezek a történések arra ébresztettek fel, ha mi
nem kapunk jó példát, akkor nekünk muszáj
példát statuálni a fiatalabb korosztálynak. Saj-
nálattal látjuk, hogy közvetlen környezetünkben
az átlagemberek mennyire nincsenek tekintettel
és tisztelettel a környezetükre, arra a térre, ami

életteret biztosít nekik. Ebben a társadalmi
berendezkedésben a szemét termelése egyre foko-
zódó iparág. Sajnos, lassan abból is iparágat csi-
nálnak, hogy milyen barbár módon szabadul-
junk meg az általunk termelt természetes anya-
goktól. Az ember állítólag a tápláléklánc csúcsán
áll, de mégis mi vagyunk egyedül, akik nem tisz-
telik a természetet, hiába tartjuk intelligensebb-
nek magunkat a többi fajnál.

Cikkünk megírásának célja, hogy felhívjuk
a figyelmet erre a tarthatatlan állapotra és
meghívjuk a település lakóit egy közös sze-
métszedésre a VN Kft. által kijelölt területen.
Mi fiatalok biztos ott leszünk és közösen felelős-
séget vállalunk településünk tisztaságáért és tisz-
teletéért. Mi vagyunk a felnövő generáció és a mi
gyerekeink rólunk fognak példát venni, ahogy az
önök gyereki és unokái egyaránt. Nem engedhet-
jük, hogy képmutatóan intelligensnek nevezzük
magunkat, mégis a minimális tiszteletadásra
képtelenek vagyunk: a természet tiszteletére. A
kezdeményezés június 19-én, vasárnap délelőtt
10-órakor indulna, az önkormányzatnál lenne
gyülekezés. Felszerelést a Kulturális Intézmény
biztosít. Jelentkezni, előre jelezni szándékát az
önkormányzatnál, Berecz Nikolettnél, vagy face-
bookon keresztül Péntek Róbertet keresse. 

Dajka Kevin, Péntek Róbert

Ha fontos Neked ez a táj, akkor olvasd el!

Gyászhír:

Nyugodjon békében!

Folytatás az 1. oldalról

Minden felnőtt, minden gyermek szívében az
édesanya különleges helyet foglal el. Ő az a sze-
mély, aki számára – kortól függetlenül – mindig
mi, a gyermekei vagyunk a legfontosabbak. Ő az,
akinek elmondhatjuk bánatunkat, akiben min-
dig megbízhatunk. Ő az a személy, aki minden
körülmények között összetartja a családot, aki
mindig aggódik értünk, aki őszintén örül sikere-
inknek, akihez mindig visszatérhetünk. „Szere-
tetük átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával
lépked a szeretetük, s egy léghajót elkormányoz-
nak a szeretet erejével, ha rajta utazik gyerme-
kük.” - idézte Örkény Istvánt az alpolgármester.
Az édesanyák tápláló vigyázó szeretete egy éle-
ten át elkísér minden embert. Várnai Zseni sze-
rint: „Az otthon melegét az anya varázsolja olyan-
ná, hogy mikor megtér a család, minden ragyog.”. 

Anyák napja alkalmával Badacsonytomaj
Város Önkormányzata és Képviselő-testülete
nevében minden édesanyát nagy tisztelettel és
szeretettel köszöntök és nagyon sok boldogságot,
hosszú életet kívánok nekik! Nagyon sok örömet
leljenek gyermekeikben! – mondta befejezésül
Orbán Péter alpolgármester.

A köszöntők után a kis- és középső csoporto-
sok mesejátékkal, verssel, énekkel köszöntötték
a meghatott szülőket. Ky

Az édesanyák 
köszöntése



A tavaly 106 millió forintos állami támogatásból
megvalósuló fejlesztés befejezése után egy évvel
ismét nyílt napot tartottak a Folly Arborétum‐
ban április 30‐án a nagyközönség számára.

Nagyon örülök, hogy ennyien megtiszteltek
minket – mondta köszöntőjében dr. Folly Réka,
az arborétum vezetője – nemcsak a környék apra-
ja-nagyja, hanem a távolabbi vidékekről is jöttek
vendégeink. Köszönet a munkatársaimnak,
hiszen minden egyes produkció mögött nagyon
sok munka van. Magyarországon, egyedülálló
módon sikerült megőrizni ezt a családi alapítá-
sú arborétumot és továbbfejleszteni az elmúlt év
során is. A kertben egy nagyon szép feszületet
állítottunk fel, amelynél érdemes leülni és egy
picit elgondolkodni, hogy merre is tart az életünk,
vajon jó irányban haladunk-e? Az igényekhez
igazodva megnöveltük a fröccsterasz területét és
további két ponton szolgáljuk ki vendégeinket,
emellett stábunk is növekedett három fővel.

A szép tavaszi időben több százan látogatták
meg a 110 éves botanikus kertet, ahol számos
program várta a gyermekeket, felnőtteket, szak-
embereket egyaránt. Ky

Folytatás az 1. oldalról
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A Badacsonytomaji Sportegyesület – BonVino
március 21‐én megtartotta éves rendes közgyű‐
lését a Vulkán Közösségi Központban.

A megjelenteket Hidvéginé Mejlinger Anita leve-
zető elnök köszöntötte. Az elmúlt időszak fontos
eseménye volt – emelte ki Lesz Ferenc elnök
beszámolójában –, hogy hétéves támogatási meg-
állapodást írt alá az egyesület és a Hotel Bonvi-
no & Spa. A megállapodás értelmében ebből
évente 100.000 Ft jut az egyesület támogatásá-
ra, 100.000 Ft eszközök, felszerelés vásárlására,
100.000 Ft vendéglátásra meccsek, vagy a sze-
zonzáró alkalmából. A csapatokról elmondta,
hogy a serdülők edzéseit Sneider Zsolt testneve-
lő tanár, aki az MLSZ támogatásával, és finan-
szírozásával dolgozik és Tombor Péter, - aki nem-
régen végezte el az edzői tanfolyamot - irányítja.
Kiemelkedő esemény volt tavaly, hogy az U13-ok
részt vettek Telkiben egy 16 csapatos tornán és
a 8. helyen végeztek. Az U19-es ifjúsági csapat
a megyei másodosztályban szerepel, akiknél
főként az idegenbeli meccseken létszámgondok
vannak. A másodosztályban szereplő felnőtt csa-
pat esetén az volt a terv, hogy az első évben a

körülmények megismerésére fordítanak több
figyelmet, a következő évtől pedig szeretnék meg-
célozni a bajnokságot, és a bajnoki címet. Sajnos
a munkahelyi elfoglaltságok itt is közbejönnek,
így több sportoló sem mindig tud részt venni a
meccseken. Az edzéseket Lukács László vezeti,
illetve az elmúlt hetekben Szombathelyi Ferenc
vállalta el az ifjúsági csapat edzéseinek vezetését.

A fejlesztési elképzelésekről az elnök elmond-
ta, hogy 2014-2015-ben 800.000 Ft összegű
TAO-t kaptak az utánpótlás nevelésre, emellett
labdákat, mezeket, hátizsákot vásároltak, illetve
játékengedélyekre, orvosi költségekre fordították.
2016-ban 3.800.000 Ft TAO összeggel lehet szá-
molni, amennyiben május 30-ig megérkezik a
pénz, ugyanis június 30-ig el kell róla számolni.
Az engedély az MLSZ-től megvan rá. Ebből a
pénzből szeretnék a világítást korszerűsíteni – oly
módon, hogy esti mérkőzést is lehessen rendez-
ni -, önjáró locsolókocsit és festékszóró gépet
vásárolni. Krisztin N. László polgármester kezde-
ményezett egy TAO felmérést, hogy felmérhessék
a térségben élő vállalkozók tőkeerejét, segítőkéz-
ségét. Ha összejönne az árajánlatkérés alapján
levő 17-35 millió között összeg, akkor kiépítésre
kerülhet egy műfüves pálya is. 

A Puskás Ferenc Stadiontól 200 darab széket,
a Vasastól pedig 100-120 darab széket kértek,
melyeket szeretnének mobil színpad-szerűen
elhelyezni, vagy pedig a betonra elhelyezve, az
öltöző két oldalára tenni. A VN Kft. és a játéko-
sok összefogásával hamarosan elkészül az új
bejáró, melynek utolsó munkálatait kell már csak
elvégezni.

Az egyesületnek elég nagy gondot okoz, hogy
még mindig nincs szertárosa, így Lukács Lász-
lónak kell végeznie az ehhez kapcsolódó munká-

kat - egyéb tevékenységei mellett -, ezért egy napi
4 órás foglalkoztatottságra szeretnének valakit
találni. A másik problémát az okozza, hogy a
pályára bejáró gyerekek a felszereléseket rongál-
ják – a hálóba kapaszkodnak. Az elnök javasla-
tát, hogy a pályát tartsák bezárva és legyen nyit-
vatartási idő többen vitatták, a rend fenntartá-
sára más megoldást szeretnének.

A költségvetés kapcsán Lesz Ferenc elmondta,
hogy egymillió forintos tartozással vették át az
egyesületet. Ebből tavaly 580.000 Ft-ot fizettek
a Budai-Triász Kft-nek, a 2009-2010 évi tarto-
zások fejében, amit idén további 300.000 forint-
tal szeretnének csökkenteni. Kevés olyan civil
szervezet van a településen, mely közel 3 millió
Ft-os költségvetéssel rendelkezik, és az 1.700.00
Ft és 3 millió Ft közti különbséget elviekben saját
erőből - szponzorkeresés, rendezvények, tagdíj,
és egyéb - kell előteremtenie. Ky

Közgyűlést tartott a sportegyesület

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

– A kerek évforduló kapcsán az elmúlt 5 év leg-
szebb tételeit, többek között igazi terroir borokat
mutattak be – mondta Békássy János, a Bada-
csonyi Céh Turisztikai Egyesület elnöke. 

– Megkértük Váli Pétert, a rendezvény egyik
főszervezőjét, hogy értékelje a rendezvényt.

– Az alapötlet a Badacsonyi Kör tagjaitól szár-
mazik – Laposa Bence, Szeremley László, István-
di Gergő és én szerveztük a kezdetektől. Szeret-
tük volna azonban, ha a Turisztikai Egyesület
kezelésébe kerül, s ezáltal egy igazi badacsonyi
rendezvénnyé növi magát, amit elértünk, hiszen
most már a legsikeresebb borvidéki bemutatko-
zás Budapesten. E nagyon sokrétű, minden
vonatkozásában sikeres rendezvény célja, hogy a
fővárosi emberek megismerjék a badacsonyi bort,
lássák mögötte a példátlan összefogást. Idén 36
kiállítónk volt és a borászatok támogatják ezt a
megjelenést. Különlegesség az is, hogy a kóstolón
résztvevő borokat egy borászokból álló bizottság
előminősíti (természetesen „vakon”), annak érde-
kében, hogy a rendezvény vendégei kizárólag a
borvidéki kínálat legjavával találkozzanak. Ezzel
elértük azt, hogy mind a megjelent vendégek,
mind a sajtó igen kiválónak találta a felhozatalt. 

Persze nemcsak a rendezvényre, hanem a borá-
szokra is hat ez a kritikus szemlélet – a bor kicsit
olyan, mint a saját gyermek, az ember átsiklik a
hibái felett, mert nagyon szereti -, de ezek a vak-
kóstolások ráébresztik az esetleges hibára, ha
rossz úton jár. Véleményem szerint részben ennek
köszönhető, hogy a Badacsonyi borok egyre job-
bak - egyre nagyobb a verseny is -, de inkább az

egészséges kritikus szemlélet hatékony.
A mesterkurzuson olyan neves előadókkal talál-

kozhattak a résztvevők, mint Csizmadia András,
Mészáros Gabriella, Robert Smiss angol újságíró,
sommelié és mindjárt első alkalommal 55-en
jelentkeztek a kurzusra. Nekünk megtiszteltetés
volt, hogy az előadók elfogadták meghívásunkat,
a résztvevők pedig elmondták, milyen páratlan
élményben volt részük, amikor átfogó vertikális
kóstolókon hallhatták a híres borász szakembe-
rek véleményét Badacsonyról és jövőjéről. Nagyon
jó szakmai sajtóvisszhangja is volt az eseménynek,
akár a borokról, akár a hangulatról legyen is szó.
A Badacsony New Yorkban név önmagában ad egy
kis játékosságot, emellett a kávéház többedszer
nyerte el a világ legszebb kávéháza címet, ami
önmagában rangot ad a páratlan eseménynek.

A mindennapokban is látszik annak a munká-
nak az eredménye, amit az új borászgeneráció,
az új vezetőség, a Turisztikai és a Borút Egyesü-
letek belefektettek Badacsony népszerűsítésébe
az elmúlt 10-15 évben. Most már akár áprilisban
érdemes kisétálni a mólóra – szép számú vendég-
gel találkozhatunk, ezekkel a lépésekkel lassan
valóban elérjük, hogy Badacsony ne csak kéthó-
napos szezonális hely legyen. Ez a hely minden-
képpen Magyarország egyik legjobban ismert bor-
vidéke, nem kell sok mindent kitalálni a népsze-
rűsítésére, hiszen bor és gasztronómia a legjobb
marketinghívó szavak közé tartoznak. Ráadásul
a Balaton-felvidéken egyre több színvonalas szol-
gáltatás csatlakozik ehhez a körhöz, ami a gaz-
daság minden szereplőjének jó. Ky

Badacsony New Yorkban

A Pénzügyi Ellenőrzi Bizottság 2015. évi
munkájáról Tóth György számolt be a közgyű-
lésnek. A bevételek forintban: 215.000 tagdíj;
230.000 reklámtevékenység; 130.000 Bonvino
támogatása; 130.000 sportszolgáltatás; 1.
750.000 önkormányzati támogatás; összesen:
2.455.000. A kiadások: 56.450 élelmiszer, és
egyéb ital; 77.235 segédeszközök; 82.000
sportorvosi díjak; 6.655 postai szolgáltatás;
126.858 játékengedélyek; 683.702 edzők bérei
és egyéb sportszolgáltatás; 52.170 téli felkészü-
lési torna; 1.215.520 játékosok szállítása, tar-
tozások; 24.060 internet költségek; 100.330
kapu- és labdafogó háló beszerzése; összesen:
2.425.000. A pénzeszközök nyitó- és záró
összege egyaránt 0, a banki nyitó összeg:
113.646, míg a banki záró összeg: 933. 

Örsi nyílt nap
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Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt

Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Kulturális Intézménye és a

badacsonytomaji FIDESZ csoport által szervezett,
koszorúzással egybekötött

trianoni megemlékező rendezvényre

2016. június 6-án hétfőn 16.00 órára

a Történelmi Emlékparkba.
Megemlékező beszédet mond: Forintos Ervin Gyula

Túravezető: Árvai Gábor geo- és madarász túra-
vezető. A túrákon a részvétel ingyenes, de előze-
tes bejelentkezés szükséges: Tourinform iroda,
Badacsony (Tel.: 06 87 531 013, e-mail: bada-
csonytomaj@tourinform.hu).

Május 21. szombat 20 órától Holdfénytúra a
telehold fényénél a Kisfaludy kilátóhoz. Gyüleke-
ző: Szegedy Róza Ház Irodalmi és Bormúzeum
(Badacsony, Kisfaludy út 17.). Útvonal: Szegedy
Róza-ház – Kisfaludy-ház – Rózsakő – Herte-
lendy-emlék - Kisfaludy-kilátó. 2,5 óra

Június 04. szombat 10 órától Kéknyelű túra
- Pincelátogatással egybekötött túra a Badacso-
nyon, geológiai séta a kialudt vulkánon. Gyüle-
kező: Szegedy Róza Ház Irodalmi és Bormúzeum
(Badacsony, Kisfaludy út 17.). Útvonal: Szegedy
Róza-ház – Kisfaludy-ház – Rózsakő – Herte-
lendy-emlék - Kisfaludy-kilátó  - Ranolder-kereszt
– bányák. 4-4,5 óra – Nagy túra!!

Június 18. szombat 20:30 órától Holdfénytú-
ra a telehold fényénél a Kisfaludy kilátóhoz. Gyü-
lekező: Szegedy Róza Ház Irodalmi és Bormúze-
um (Badacsony, Kisfaludy út 17.). Útvonal: Sze-
gedy Róza-ház – Kisfaludy-ház – Rózsakő – Her-
telendy-emlék - Kisfaludy-kilátó. 2,5 óra

A szervezők a változás jogát fenntartják.

Prof. Lenkovics Barnabás
az Alkotmánybíróság volt elnöke

„ A jó gazda – a jogban” címmel tart
előadást 2016. június 24-én 

(pénteken) 17.00 órakor 
az Egry József Művelődési Házban.

Vezetett gyalogtúrák 
a Badacsony-hegyen

A IV. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Kupát április 27‐én rendezték meg, amelynek
először idén adott otthont Ajka.

A tornán hat hivatásos tűzoltóság (Ajka, Pápa,
Pét, Veszprém, Balatonfűzfő és Badacsonytomaj),
egy városi önkéntes (Sümeg) és a Veszprém
Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság csapa-
tai vettek részt. A mérkőzéseket két műfüves
pályán játszották, de a hideg esős idő nem
nagyon kedvezett a csapatoknak. Két négyes cso-
portban folytak a küzdelmek, mi a Pápa, Veszp-
rém és a Balatonfűzfő csapatait kaptuk. Az első
mérkőzésen a Pápa ellen léptünk pályára, akik-
től egy szerencsétlen góllal kikaptunk 1-0-ra. A
második mérkőzésen a Balatonfűzfő csapata ellen
játszottunk és 4-0-ra meg is nyertük a mérkő-
zést. A harmadik összecsapás, a minden évben
döntőt játszó Veszprémiek ellen következett, amit

fegyelmezett játékkal 1-0-ra meg is nyertünk.
Mivel a Veszprém, Pápa, és a mi csapataink
között körbeverés miatt pontazonosság volt, így
a Veszprém jobb gólaránnyal csoport első, a Pápa
és csapatunk pont egyenlőséggel második, tehát
hétméteresekkel döntöttük el ki jut tovább, két
berúgott és egy kihagyott hetes elég volt, mert a
pápai csapatnak csak egyet sikerült berúgni a
három bűntetőből. Ekkor már nagyon esett az
eső és a szervezők úgy döntöttek, hogy beviszik
az ajkai sportcsarnokba az elődöntőket és a dön-
tőt. A döntőbe jutásért a sümegi önkéntesekkel
játszottunk, akiket 2-1-re sikerült megvernünk.
A nézők és a szervezők szerint döntőbe illő szín-
vonalú mérkőzést játszottunk. A döntőben a tava-
lyi bajnok ajkai együttes ellen léptünk pályára.
Mind a két csapat a biztonságra törekedett, így
0-0-ás félidővel cserélhettünk térfelet. A második
félidő közepén viszont a szülinapos Baumann
Szabi villanása után megszereztük a vezetést.
Ezután az ajkaiak kitámadtak, de fegyelmezett
védelmünknek köszönhetően egy kontra után
Kiss Márton megszerezte második gólunkat és
ezzel a végső győzelmet, így 2014 után újra
elnyertük az első helyezésért járó kupát. A díjá-
tadót az ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltségen
tartották, ahol a csapatok egy tál meleg étel mel-
lett megbeszélhették a torna említésre méltó ese-
ményeit. A díjakat, a megyei igazgató, Dányi Tibor
tű. ezredes adta át. Az első helyezés mellett, Kiss
Márton a gólkirályi címért, Szombathelyi Dávid
pedig a legjobb kapusnak járó díjakat is átvehet-
ték. A torna négyéves történetében eddig egy har-
madik és két első helyezést sikerült elérnünk.

Szombathelyi-Ky

Kupagyőztes tomaji tűzoltócsapat

Fotó: Szombathelyi

Felsősor: Farkas Attila, Kiss Róbert, Gscheidt Tamás,
Horváth Viktor. Alsó sor: Kiss Márton, Fülöp Péter,
Baumann Szabolcs, Szombathelyi Dávid


