
Badacsonytomaj Város Önkormányzata is
köszöntötte a pedagógusokat e jeles nap alkal‐
mából, a Tatay Sándor Általános Iskolában meg‐
emlékezéssel kezdődött a program június 7‐én.

Krisztin N. Lászlóné igazgató köszöntötte a már
nyugdíjas, valamint aktív dolgozókat, majd Ritecz-
né Lesz Renáta és Zapletálné Budai Gyöngyi
koszorút helyezett el a már elhunyt kollégákra
emlékezve. Az ünnepség a badacsonyörsi Folly
Arborétumban folytatódott, amelyet dr. Folly Réka
mutatott be rövid séta keretében. Ez a kert nem
egyszerűen egy arborétum a sok közül, nem csu-
pán különleges cédrusok és ciprusok gyűjtemé-
nye, hanem családjuk története, több generáció
elkötelezett munkájának és kitartásának ered-
ménye. A jelenlévők csodálattal nézték a százé-
ves cédrusokat, a varázslatos balatoni panorámát.
A séta után az önkormányzat nevében Krisztin N.
László polgármester köszöntötte a jelenlévőket,
majd a nyugdíjba vonulóknak ajándékcsomagot
nyújtott át, megköszönve munkájukat.   Deákné

Szabó Csaba néptáncoktató vezetésével a Tatay‐
iskolában heti egy órában ismerkedhetnek meg
tanulóink a néptánc alapjaival.

A gyerekek közül sokan nagyon megszerették
a táncot és külön is járnak a Tördemici Néptánc-
együttes próbáira. A együttes tagjainak  több
mint felét a mi diákjaink adják.

Az együttes több helyen szerepelt kimagasló
eredménnyel. Legutóbbi sikerük, hogy bejutot-
tak  a Fölszállott a páva  elődöntőjének számító
területi válogatóba, ahol a zsűritől a maximális
pontot kapták. Valószínű tehát, hogy ősszel lát-
hatjuk majd őket a tévében szerepelni. Drukko-
lunk nekik és sok sikert kívánunk a további ver-
senyeken.        Krisztin N. Lászlóné igazgató
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Három szervezet összefogásával rendezték meg
a Kéknyelű Virágzás Ünnepét június 4‐én a NAIK
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetében.

A hagyománytól eltérően ezúttal először az Ibos
és Ramazetter emléktábláknál tisztelegtek az elő-
dök előtt. Előtte Orbán Péter alpolgármester
köszöntötte a megjelenteket, kiemelte Ranolder
János és az Ibosok borászatban kifejtett tevé-
kenységét, a kéknyelű szőlőfajta jelentőségét. A
szakmai előadások sorában dr. Minya Mihály
pénzügyőr dandártábornok, a NAV Központi Irá-
nyítás főosztályvezetője elemezte a borágazatot
érintő jövedéki szabályozás várható változásait.
Dr. Kállay Miklós emeritus professzor, a Magyar
Bor Akadémia tiszteletbeli elnöke a borok pozi-
tív humánélettani vegyületeihez kapcsolódó új
kutatási eredményeiről számolt be.

A megjelent 28 borrend felvonulása után Földi
István esperes, plébános mondott fohászt, majd
megáldotta a még virágzás előtt álló kéknyelűt.
Takács Szabolcs, a Veszprém Megyei Kormány-

hivatal kormánymegbízottja nyitotta meg a 13.
Kéknyelű Virágzás Ünnepét, köszöntőjében utalt
a hivatal és szőlészet kapcsolatára. Nemcsak az
ország legszebb megyéjében lehetünk, nemcsak
a Bakony és a Balaton adatott meg nekünk,
hanem négy történelmi borvidékünk is van. A bor
nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedő
jelentőségű, fontos exportcikk és komoly árbevé-
tel van belőle – hangsúlyozta.

A Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend
négy új tagot avatott; Minya Mihály, Mojzes Péter,
Szabó István és Takács Szabolcs viselheti ezen-
túl hivatalosan a zöld talárt.

A Kéknyelű Borverseny eredményhirdetésén
kiderült, hogy 43 bort neveztek a gazdák és ezek
közül 13 kapott arany minősítést. A Borbély Csa-
ládi pincészet kapta Badacsonytomaj Város
Különdíját, az abszolút győztes pedig az Istvándy
pincészet nedűje lett, egyúttal elnyerve a Bada-
csonyi Borvidék Hegyközségi Tanács különdíját.

Ky

Czempini meghívás

Háromoldalú kapcsolat született
Badacsonytomaj testvérvárosába Czempinbe
utazott meghívásra egy 38‐fős csoport június
első napjaiban, viszonozva a lengyelek tavalyi
látogatását. E találkozó keretében írták alá a
Marcelháza‐Czempin testvérvárosi szándéknyi‐
latkozatot.

A háromnapos programon a helyi civil szerve-
zetek, intézmények vezetői, a polgármester, az
Ezüst Kükapu táncegyüttes néhány tagja, vala-
mint a focicsapat vettek részt. A megérkezést
követően ismerkedésre és városnézésre, majd

egy közös piknikre került sor, amelyen már részt
vett a marcelházi küldöttség is. Vendéglátóink
minden fontos értéket meg szerettek volna mutat-
ni, így a helyi gyárakon, üzemeken kívül a Kos-
cianski járás és Poznan történelmét bemutató
múzeumokban, templomokban jártunk, de lát-
hattunk filmtörténeti helyszínt is.

A hivatalos programban szerepelt Európa az
állampolgárokért címmel egy társadalmi-gazda-
sági megbeszélés. Ezen a helyi polgármesteri
hivatal és üzletemberek mutatták tevékenységü-
ket, de Marcelháza és Badacsonytomaj is lehe-
tőséget kapott helyzetének, terveinek értékelésé-
re. A tapasztalatcsere után a delegációk meghí-
vást és felszólalási lehetőséget kaptak a városi
tanács ünnepélyes ülésén, amelyet a városnap
alkalmából tartottak.

Mi lengyelek és magyarok génjeinkben őrizzük
a közös ősiséget – mondta Krisztin N. László pol-
gármester köszöntőjében -, a történelem viharai
bármilyen messze is vetettek néha egymástól
bennünket, ez a barátság lelkünkben megma-
radt. 
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Folytatás a 3. oldalon

Néptáncos siker

Pedagógusnap
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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 június 29. napján
8.00 órakor tartja a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatalban. 

1. Beszámoló a település szociális helyzetéről
2. Tájékoztató a Badacsonytomaji Hivatásos

Tűzoltóság munkájáról
3. Tájékoztató az önkormányzat által létreho-

zott alapok működéséről
4. Pályázatokról beszámoló
5. Beszámoló a polgármester átruházott hatás-

körben hozott döntéseiről
6. Tájékoztató a két ülés között történt fontos

eseményekről
7. Beszámoló a lejárt határidejű önkormány-

zati döntések (határozatok, rendeletek) végrehaj-
tásáról

8. Egyéb aktuális ügyek
Krisztin N. László polgármester

Képviselő-testületi ülés

Badacsonytomajért Közalapítvány
2015. évi közhasznúsági jelentése:

Eszközök Előző év Tárgyév
A. Befektetett eszközök 0 6022
B. Forgóeszközök 487 285
C. Aktív időbeli elhat. 0 0
Eszközök összesen 487 6307

Források Előző év Tárgyév
D. Saját tőke 468 266
E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 19 19
G. Passzív időbeli elhatár. 0 6022
Források összesen 487 6307

A Badacsonytomajért Közalapítvány tisztelet-
tel megköszöni a 2015. évben nyújtott támoga-
tásokat.

A kapott támogatások elősegítették a Közala-
pítvány eredményes működését.

Továbbra is várjuk szíves felajánlásaikat a
72800030-10001909 számú egyszámlánkra.

Az Alapítvány részére felajánlott SZJA 1%-ot,
84.342 Ft-ot az alapító okiratban meghatározott
feladatok ellátására használta fel.

Cseh Ervinné kuratórium elnök

Közhasznúsági jelentés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Bada-
csony, Badacsonyörs és Badacsonytomaj telepü-
lésrészeken központi szúnyoggyérítésre került sor
június 16-án a napnyugtát megelőző 1,5 órában. 

Rossz idő esetén tartaléknapok: június 17-18. 
SZEMP AIR Légiszolgáltató Kft.

info@szempair.hu
+36 62 438 239

Értesítés 
szúnyoggyérítésről

B.tomaj VN Kft. mérlegadatai a 2015.
évi számviteli beszámoló alapján:

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

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

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tar-
talmi beszámoló. 2015. év értékelése:

A Kft. feladatai az éves Üzleti Tervben – a Tulaj-
donos alapítói ülés döntésével egy gazdasági évre
vonatkozóan – a közhasznú feladatok a tulajdo-
nossal kötött „Közhasznúsági Szerződés” szerint,
míg a vállalkozási feladatok Kft. szabad kapaci-
tásainak kihasználására az önkormányzat vállal-
kozói megrendelései, és azokon felül – ügyveze-
tői döntési körben – vállalkozási szerződésekben
rögzítettek szerint tervezhetők.

A VN Kft. közhasznú és vállalkozási tevékeny-
sége 2015. évben:

A VN Kft. Közhasznú tevékenységét a Tulajdo-
nos Önkormányzat és a Kft. között megkötött
Közhasznúsági Szerződés, 2009. 03. 25-i
48/2009 (III. 25) számú Képviselő-testületi hatá-
rozata alapján végezte.

A VN Kft. Vállalkozási tevékenységét az egyéb
szabad kapacitást lekötő vállalkozási munkák
mellett az éves tervezhető Önkormányzat és tár-
sasága között létrejött Vállalkozási (üzemelteté-
si) Szerződések jelentik: Szerződés a badacsonyi
és badacsonytomaji strandfürdők üzemeltetésé-
ről (2005. 04. 14.); Szerződés a badacsonytoma-
ji, és az örsi településrészen lévő temetők üzemel-
tetéséről a 14/2004. (IV. 5.) sz. Önkormányzati
rendelet V. fejezet 10.§(1) alapján. (2005. márci-
us 31.); Fizető parkolók üzemeltetése 3/2009. (III.
3.) Önkormányzati rendelet alapján; Önkormány-
zati rendelet 2015. év Költségvetéséről.

1.2. Adatok a 2015. évi gazdálkodásról.
– A vállalkozási bevételekből fedezzük a köz-

hasznú tevékenység meghatározó részét. A tulaj-
donos Önkormányzat által biztosított támogatás
összegét 2015. évben célfeladatok megvalósításá-
ra fordítottuk.

– Az idegenforgalmi idényre való felkészülés
létszámának és egyéb támogatott foglalkoztatás
biztosítása.

A Társaság 2015. évi közhasznúsági jelentése
a Badacsonytomaj VN Kft. honlapján megtekint-
hető.  (www.bvu.hu)

Bolla József ügyvezető

Közhasznúsági jelentés
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Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép‐
viselő‐testülete (a továbbiakban BVÖKt.), a
május 25‐ei soros ülésén többek között a követ‐
kezőről határozott:

BVÖKt. elfogadta a MENÜ Kft. I-III. negyed-
évi gazdálkodásáról készített beszámolóját
(214/2016. (V. 25.) Kt. határozat), a MENÜ Kft.
2015. üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszá-
molóját (215/2016. (V. 25.) Kt. határozat), és a
MENÜ Kft. belső ellenőrzéséhez készített Intéz-
kedési Tervét (216/2016. (V. 25.) Kt. határozat).

217/2016.(V. 25.) Kt. határozat VN KFT. I-III.
havi gazdálkodásáról beszámolóról
BVÖKt. a VN Kft. I-III. negyedévi gazdálkodásá-
ról készített beszámolóját az előterjesztés szerin-
ti tartalommal elfogadta.
Bolla József ügyvezető a beszámoló kapcsán
elmondta, hogy a parkolási nehézségekre tekin-
tettel a régi városháza előtti két virágágyást meg
szeretnék szüntetni, így 12-13 parkolóhelyet tud-
nának kialakítani. A területet meleg-aszfalttal,
vagy térkővel burkolnák le, majd felfestenék a
parkolóhelyeket.
Krisztin N. László polgármester hozzátette, hogy
jónak tartja a gondolatot, de megfontolásra java-
solja, hogy hogyan legyen burkolva a terület. Ha
az új művelődési ház kialakítására benyújtandó
pályázaton nyernének, akkor azt fel kell szedni.
Kérte, hogy a régi hivatal udvarán lévő kátyúkat
mielőbb szűntesse meg a VN. Kft. 

218/2016.(V. 25.) Kt. határozat VN KFT. 2015.
évi mérlegbeszámolójáról
BVÖKt. a Badacsonytomaj VN Kft. 2015. évi mér-
legbeszámolóját – Közhasznúsági jelentés
2015.01.01-2015.12.31. – jóváhagyólag, az elő-
terjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

220/2016.(V.25.) Kt. határozat A települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzat költ-
ségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás
alapján igényelhető rendkívüli szociális támoga-
tásról 
BVÖKt. Magyarország 2016. évi központi költség-
vetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet
III. 1. pontja, valamint a megjelent pályázati
kiírás alapján pályázatot nyújt be rendkívüli szo-
ciális támogatás igénylése céljából a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 45.§-a szerinti települési támoga-
tások 2016. évi kifizetéséhez.
Krisztin N. László polgármester a napirend kap-
csán elmondta, hogy a települési támogatási
keret növelésére lehet pályázatot benyújtani. Sok
segély kérelem érkezett már eddig is, kezelésük
egyre nehezebb. A rendkívüli forrásra szükség
lehet. 

225/2016.(V.25.) Kt. határozat „Tiszta és virá-
gos Veszprém megyéért” 2016. évi közterület szé-
pítési versenyfelhívásról
BVÖKt. javasolja „Tiszta és virágos Veszprém
megyéért” 2016. évi közterület szépítési verseny-
felhívásra a jelentkezési lapot benyújtani, mely-
nek aláírására felkéri Krisztin N. László polgár-
mestert és egyben felkéri a Badacsonytomaj VN
Kft-t (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.), hogy
a település környezetének színvonalas kialakítá-
sára, a zöldfelületek virágosítására, fásítására, a
településkép és különösen a lakókörnyezet esz-
tétikus megjelenésére, mint a közhasznú tevé-

kenységében e feladatot ellátó társaság figyeljen
és működjön közre.

226/2016. (V. 25.) Kt. határozat „Tájház-
udvar” 116/3 helyrajzi számú üzlet bérleti jogá-
nak megszerzéséről és pályázat elbírálásáról
BVÖKt. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képe-
ző, Badacsonytomaj 116/3. hrsz. alatt található
üzletet 20.000 Ft/hó + rezsiköltségért bérbe adja
Tóth Zoltán egyéni vállalkozó (6512 Szeremle,
Fő u. 85.) pályázónak. A bérleti jogviszony idő-
tartamát 2016. június 01. napjától határozatlan
ideig, de legfeljebb az üzlet fennállásáig határoz-
za meg. 

228/2016.(V.25.) Kt. határozat Badacsonyto-
maj 026. hrsz-ú ingatlanról
BVÖKt. a Badacsonytomaj, 026. hrsz.-ú ingat-
lant nem kívánja térítésmentesen vagyonkezelés-
be venni, sem ingatlancsere útján tulajdonjogot
szerezni nem kíván az ingatlanra.

230/2016. (V. 25.) Kt. határozat A Badacsony
Kempinghez vezető járdaszakasz felújításáról
BVÖKt. a Badacsony településrész, MOL benzin-
kúttól a Kempinghez vezető járdaszakasz felújí-
tására beérkezett árajánlatokat megtárgyalta és
annak kivitelezésére a President Construction
Kft.-t bízza meg bruttó 9.124.207 Ft értéken,
mely összeget az önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetésében a beruházások és felújítások „Bada-
csony Camping járdafelújítás” sorában szereplő
fedezet terhére biztosít.

231/2016. (V. 25.) Kt. határozat A Badacsony
Kempinghez vezető járdaszakasz felújításáról
BVÖKt. a Badacsony településrész, MOL benzin-
kúttól a Kempinghez vezető járdaszakasz felújí-
tása beruházásához kapcsolódóan elrendeli külső
műszaki ellenőr megbízását és a kivitelezés határ-
idejét 2016. június 30. napjában határozza meg.
A műszaki ellenőri költségeket az önkormányzat
2016. évi költségvetésében a beruházások és fel-
újítások „Badacsony Camping járdafelújítás”
sorában szereplő fedezet terhére biztosítja.

233/2016. (V. 25.) Kt. határozat Letelepedési
támogatásról
BVÖKt. a letelepedési támogatásról szóló 8/2016.
(III. 09.) önkormányzati rendelete alapján Kun
Ildikó és Kun Szabolcs (8258 Badacsonytomaj,
Nagykör út 21.) kérelmére a rendelet 4.§ (3)
bekezdés b) pontja alapján 500.000 Ft (azaz
ötszázezer forint) vissza nem térítendő támoga-
tást és a rendelet 4.§ (4) bekezdés b) pontja alap-
ján 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) kamat-
mentes kölcsönt biztosít, a rendelet 6.§-ában
foglaltaknak megfelelően 10 éves futamidőre.
Krisztin N. László polgármester a napirend kap-
csán elmondta, hogy a testület a februári soros
ülésén döntött arról, hogy megpróbálja pozitív
irányba befolyásolni azt a folyamatot, hogy a fia-
talok nem itt építkeznek, hanem inkább a kör-
nyező településeken telepednek le, elszakadva a
szülőhelyüktől. Ezért alkotta meg a vonatkozó
rendeletet. Felhívja a helyben élő, feltételeknek
megfelelő fiataloknak a figyelmét arra, hogy élje-
nek ezzel a lehetőséggel. A testület döntött arról
is, hogy a VN Kft. volt raktárhelyiségében 6 un.
fecskelakást alakít ki. Itt a CSOK támogatásra
jogosult fiatalok tudnának helyzetbe kerülni,
ennek lehetőségét kidolgozzuk, az érintett bank-
kal az egyeztetés megtörtént.

Ky

Háromoldalú
kapcsolat született

Képviselő-testületi határozatok

Ezt a hitünket erősíti az is, hogy nagyjából
ugyanakkor vettük fel a kereszténységet. Ezek
azok a közös gyökerek – a barátság és a keresz-
ténység -, amelyekre építhetünk. Használjuk ki az
Európai Unió adta lehetőségeket, szellemiségünk-
ben legyünk európaiak, de a szívetekben és a lel-
ketekben maradjatok lengyelek és mi maradjunk
magyarok. Tavaly a polgármester úrékkal megbe-
széltük, hogy az együttműködést két dologgal
kiegészítjük. Egyrészt kielemezzük közös problé-
máinkat, másrészt a kapcsolatunkat megpróbál-
juk kiterjeszteni a kultúra, a sport és civil szerve-
zetek területére is. Krisztin N. László polgármes-
ter befejezésül megköszönte a meghívást, majd
átadta településünk ajándékait a vendéglátóknak.

Az ünnepség után lengyel-magyar barátságos
labdarúgó mérkőzést rendeztek, amelyen ugyan
3:0-ra kikaptunk, de a díjátadásnál már minden-
ki mosolygott. Czempin főterén a városnapi
műsorral folytatódott a program, amelyben fel-
lépett Farkas Mónika és Vácziné Zapletál Gyön-
gyi énekkel, majd az Ezüst Kükapu táncegyüt-
tes adott elő szép számokat. A késő estig tartó
programban megismerhettük a lengyel kultúra
széles skáláját a folklórtól a modern zenéig.

Az utolsó nap délelőttjén aláírták a lengyel-szlo-
vák testvérvárosi egyezményt, majd közös emlék-
fa ültetéssel zárult a program. Az ajtóink mindig
nyitva állnak úgy a Badacsonytomajiak, mind a
Marcelháziak előtt, de mi is nagyon szívesen ellá-
togatunk mindkét helyszínre – mondta búcsúzó-
ul Konrad Malicki, Czempin polgármestere. Mert
a barátságnak az is alapja, hogy minél sűrűbben
találkozzunk és tovább építsük azt. Badacsony-
tomajon találkoztunk először a Czempiniekkel –
mondta Varga Ervin, Marcelháza polgármestere
– és nagyon kellemes emberekkel ismerkedtünk
meg. Ennek a folytatása ez a meghívás és az a
szerződés, amit ma aláírtunk. Remélem, hogy egy
új időszak kezdete. Rengeteg módon kapcsolód-
hat, kötődhet egymáshoz a két település – az ifjú-
ság, az oktatás, a kultúra, a sport mellett szeret-
nénk vállalkozóinkat is bevonni, hiszen ez is egy
mezőgazdasággal foglalkozó település. Látok esélyt
ezek alapján arra, hogy baráti, hosszú távú kap-
csolatok születhetnek. Marcelházával évtizedek
óta baráti viszonyban vagyunk – értékelte Bada-
csonytomaj szerepét Krisztin N. László polgár-
mester – ezért segíthettem elő e kapcsolat létre-
jöttét. Hiszen a barátokon keresztül tesz szert
általában az ember új barátokra. Ugyanakkor a
Marcelháziaknak van elég erős és mély erdélyi
kapcsolata, így nem kizárt, hogy mi is nyitunk
újabb országok felé. Örülök annak, hogy nemcsak
a képviselő-testületek szintjén működnek ezek a
találkozók és sportolók, táncosok is részt vettek
ebben a programban. Remélem, hogy tovább fog
szélesedni és még mélyebb tartalommal tudjuk
megtölteni ezt a kapcsolatot. Ky

Fotó: Kalmár
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„Gyereknapok” az óvodában
A Pipitér Óvoda idén annyi programmal várta

jelenlegi és leendő óvodásait, hogy két napon át
tartott a vidám móka és kacagás.

Az első nap közös tornával indult, majd az
udvar különböző pontjain minden óvó néni más
és más érdekességet kínált a gyerekek számára.
Melinda néni és Bolf Annabella jóvoltából lova-
golni lehetett, Zsuzsa nénivel, Márti nénivel a
sportvetélkedők izgalmát élhették át az ovisok.
Éva nénivel kipróbálhatták a saját készítésű
szappanbuborék fújókat, Eszti nénivel és velem
kézműves játékokban vehettek részt az ügyesebb
kezűek, valamint nagy népszerűségnek örven-
dett, hogy Vali néni és Kinga néni mindenkit
kérése szerint varázsolt csodaszép arcfestéssel.
Eközben a dadus nénik segítségével folyamato-
san a szülők és az SZM által erre az alkalomra
felkínált hűsítők és finomságok várták a résztve-
vőket.

A második nap is tele volt meglepetéssel. Ezen
a napon még az első osztályosok is meglátogat-
tak minket, az óvoda minden játszótéri játéka
megtelt mosolygó gyerekkel, igazi vidám forgatag-
gá varázsolva a várva várt délelőttöt, melyet Vác-
ziné Zapletál Gyöngyi táncháza tett még mozgal-
masabbá. Ezt követően a Zajongó Zenekar vidám
zenéjétől perdült táncra az óvoda apraja nagyja.

Óvodánk ünnepei, programjai közül ez az utol-

só volt, mely örömteli játékkal zárta az óvodai
nevelési évet, és nyitotta ki kapuit a felhőtlen
nyári hónapokra. Pintér Ivett

Kuka Kultúra
Óvodánk nagycsoportosai ellátogattak és bete-

kintést nyerhettek a zalahalápi szelektív hulla-
dékgyűjtő és feldolgozó üzembe a „Kuka Kul-
túra” néven meghirdetett országos nyílt napon.
Kirándulásunk már kapcsolódott a Föld Napjá-
hoz, melyről minden évben megemlékezünk. A
gyerekek sok információval rendelkeznek, de a
valóságban látni a hatalmas autókat, mérleget,
szelektív bálákat, futószalagot, nem mindenna-
pi élményt jelentett nekik. Életkoruknak megfe-
lelő tájékoztatást kaptak az ott folyó munkáról és
annak jelentőségéről. Ezen a napon, még a kukás
autót is „vezethették”, ami minden kisgyerek szá-
mára nagy örömöt jelentett. Érdemes volt figyel-
ni, mert a kísérő néni által feltett kérdésekre a
helyesen válaszolók jutalmat kaptak. Az ajándék-
ba kapott ceruzákkal az óvodában csodálatos
rajzok készültek, melyeken megjelentek a szá-
mukra legérdekesebb pillanatok.

Zeneovi
A zene a gyermek egész személyiségének fejlő-

désére komplex módon hatással van, hozzásegí-
ti a harmonikus fejlődéshez. Érzelmekre hat,
feszültséget old, hangulatot teremt, mozgásra
késztet, önfeledt játékra ad lehetőséget.

2014-ben vállaltam el, hogy a „Pipitér” Óvodá-
ban zeneovis foglalkozásokat tartsak, mert szeret-
tem volna átadni a zene szeretetét, mely eddigi éle-
temet áthatotta. Két év elteltével nyílt nap kereté-
ben betekintést nyerhettek a szülők, hogy cseme-
téik milyen önfeledt örömmel énekeltek, játszottak,
ütötték a mérőütést, ritmust. Egy kis bíztatásra
az anyukák, apukák is bekapcsolódtak a közös
játékba, énekbe. Jelenlétükkel még hangulato-
sabbá tették ezeket az együtt töltött perceket,
hiszen „Énekelni Jó”! Orbán Márta óvónő

Óvodai hírek

Iskolánk asztalitenisz versenyei
Több évtizedes hagyomány már, hogy szervez-

zük Tapolca Város és körzetének asztalitenisz
diákolimpiai versenyét és meghirdetjük a Tatay
bajnokságot is.

Iskolánk igazgatója Krisztin N. Lászlóné nyitot-
ta meg a versenyt és örömét fejezte ki, hogy egyre
többen érdeklődnek e népszerű sportág iránt,
ezáltal is erősítve az iskolák közti jó kapcsolatot.
A házibajnokságot követően lehetőséget kínál-
tunk mindazoknak, akik szívesen elindulnának
ezen a tornán. Nem titkolt szándékunk volt, hogy
építsük az utánpótlás jövőjét is. Szakköröseink
közül 20 fő állt asztalhoz, hogy megmérettesse-
nek és bizonyítsák több éves kitartó munkáju-
kat. Nagyon szoros és izgalmas mérkőzéseknek
voltunk részesei, amiben számos szép eredmény
született, amelyeket az elismerő szavak mellett
érmekkel jutalmaztuk.

Eredmények: A második korcsoportos leányok-
nál első Nagy Krisztina (Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola, Bárdos Lajos Intézményegység);
második Visi Boglárka (Tatay Sándor Általános
Iskola); harmadik Vető Boglárka (Tatay Sándor
Általános Iskola). A fiúknál első Füleki Tamás,
második Kolompár Balázs harmadik Balta Gergő
(mindhárom a Tapolcai Bárdos Lajos Általános
Iskola, Bárdos Lajos Intézményegység tanulója).

A harmadik korcsoportos leányoknál első Varga
Eszter, második Tölgyes Réka (mindkettő Tapol-
cai Bárdos Lajos Általános Iskola, Bárdos Lajos
Intézményegység); harmadik Csombó Amanda
(Tatay Sándor Általános Iskola). A fiúknál Nagy
Tamás végzett az élen (Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola, Batsányi János Tagintézmény);
második lett Karácsony Titusz (Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola, Bárdos Lajos Intézmény-
egység).

Megköszönöm tanítványainknak kitartó és
eredményes munkáját és az önkormányzatunk
szakköri támogatását.

Lakatné Mógor Katalin testnevelő tanár

Tatay Kupa
Az idén kézilabdában mérték össze tudásukat

diákjaink a tapolcai és a révfülöpi gyerekekkel,
a május 27-én megrendezett, immár hagyomá-
nyos Tatay Kupa sportverseny keretében.

Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
két csapatot is ki tudtunk állítani, egyet a 7-8.
osztályosokból és még egyet az 5-6. osztályosok-
ból. A sportszerű versenyben az alábbi eredmé-
nyek születtek: első helyezett a Tatay Sándor
Általános Iskola 7-8. osztályos csapata, második
a tapolcai Bárdos Lajos Iskola, harmadik a Tatay
Sándor Általános iskola 5-6. osztályos csapata,
míg a negyedik helyen a Révfülöpi Általános Isko-
la csapata végzett. Iskola

Tatay hírek
Osztálytársaimmal június 1. és június 4‐e között
bejárhattuk a Határtalanul pályázatnak köszön‐
hetően a Felvidéket.

Első nap a Dévényi vár romjai között, majd a
Pozsonyi várban jártunk. Voltunk a Szent Már-
ton Székesegyházban és a Mihály kapu alatt is
áthaladtunk. Ezután Szencre vezetett az utunk,
ahol megkoszorúztuk Szenczi Molnár Albert és
Csermák József emléktábláját. A Galántai vasút-
állomásnál Kodály Zoltán emléktáblája előtt tisz-
telegtünk koszorúval. Az első éjszakát Felsősze-
liben töltöttük jól felszerelt faházakban, ahol esti
medencézésre is volt lehetőségünk. Második nap
Deákiba mentünk, ahol a templomban megte-
kinthettük az első magyar írásos emlékünket, a
„Halotti beszédet”. Ezután Gútára mentünk a
hajómalomba, amelyhez 81 méter hosszú hídon
vezetett utunk. Zsitvatorokon megnéztük az
Emlékművet, mely az 1606-os török- magyar
békekötésnek állít emléket, a 15 éves háború
zárásaként. A második nap már Marcelházán
töltöttük az éjszakát, a sportpálya szállójában.
Harmadik nap kezdő programjaként, Virten
Baróti Szabó Dávid költő szobrát koszorúztuk
meg. Délután közös ünnepi megemlékezést tar-
tottunk a marcelházi Magyar Anyanyelvű Alap-
iskola (testvériskolánk) tanulóival, melyben a Tri-
anoni békeszerződés súlyos következményeiről

emlékeztünk meg. Délután sportjátékokban vet-
tünk részt, ezek a foci, kosárlabda, méta, ringó
voltak. Negyedik nap Búcsra mentünk a Baba-
múzeumba, ahol régi magyar népviseletbe öltöz-
tetett babákat láthattunk. Ezután Komáromba
utaztunk, ahol Klapka György és Jókai Mór szob-
rát tekintettük meg, az erődítménybe is bejuthat-
tunk, majd egy városnéző vonaton ülve csodál-
hattuk meg Komáromot.

Fáradtan, de csodás élményekkel gazdagodva
értünk haza a negyedik nap estéjén. Mindenki
nagyon jól érezte magát, reméljük, máskor is
lesz még lehetőségünk a Történelmi Magyaror-
szág tőlünk elcsatolt területeit bejárni.

Lájer Karolina 7. osztályos tanuló

Határainkon túl, határtalanul

Fotó: Kalmár

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola
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Sika-Vulkán Kupa
A Szín‐Vonal Alapfokú Művészeti Iskolát fenn‐
tartó alapítvány és az iskola által létrehozott
Szín‐Vonal a Művészetoktatásban, Tehetség‐
gondozásban Tehetségpont, mint szervezet
(első ízben osztottak ki tehetséggondozó szer‐
vezetek számára díjat) Bonis‐Bona – A nemzet
tehetségeiért díjban részesült, amelyet június 2‐
án vehetett át Budapesten.

Az elismerést többek között az alábbiak alap-
ján kaptuk: A kiváló minősítéssel rendelkező
„Szín-Vonal a Művészetoktatásban, Tehetséggon-
dozásban Tehetségpont” országos és regionális
hatáskörrel működik. A környezetében levő 3
város (Tapolca, Zirc, Badacsonytomaj) és 30 kis-
település általános iskolás tanulóinak alapfokú
művészetoktatását biztosítja képző- és iparművé-
szeti ágon. Középiskolás, illetve egyetemre került
diákjainak fejlődését nyomon követi, mentorként
bevonja őket a tehetséggondozó munkába. 

Művészetoktatási, tehetséggondozási gyakor-
latuk országos terjesztésű kiadványaik - Színvo-
nal a művészetoktatásban (2010), Színvonal a
tehetséggondozásban (2011), Tehetségnapló
(2014), - az országos szakmai konferenciák, a
közmédiában történő bemutatás, hazai és nem-
zetközi szaklapok publikációi által ismert. Művé-
szetoktatási gyakorlatainak egy részét a Néző-
pontváltás (2013) című kötetben is közreadták.

Országos hatókörű tehetséggondozó rendezvé-
nyei mindenki számára elérhetők. A tehetség-
pont előadások, kiállítások keretében számos
országos szakmai konferencián, pl. a A művésze-
ti Tehetségpontok országos konferenciáját (ELTE,
2011), az INSEA Világkongresszuson (2011), az
Országos Tehetségnapokon (2012, 2013, 2014),
az Első Európai Tehetségnapon, a Nemzeti Szín-
házban (2014. az OFI felkérésére), a Hagyomá-
nyok Házában (2011, Művészetekkel a tehetsé-
gekért), a Magyar Művészetoktatásért Országos
Szakmai Szervezet szakmai összejövetelein is
bemutatta eredményeit. Az intézmény tanulóinak
kiállításai több fővárosi pl. a Budai Várban, a
budapesti Nemzeti Színházban és vidéki helyszí-
nen is (pl. Veszprémben, Várpalotán) megtekint-
hetők voltak.

Tanítványaik rendkívül eredményesen szerepel-
nek a miniszter által meghirdetett országos művé-
szeti, tanulmányi versenyeken, a képzőművésze-
ti pályázatokon. Tudásmegosztó műhelyfoglal-
kozásokat tartanak, országos szervezésű művé-
szeti tanulmányi versenyükön már több ezer
tanuló mérhette össze tudását. Jó gyakorlataikat
(melyből 8 akkreditált) minősített Referenciain-
tézményként is közreadják.

Az intézmény igazgatója 2013-ban részesült
Bonis-Bona elismerésben.  Baranyai Zoltánné

Bonis-Bona díj a Szín-Vonalnak

Füstölgő, csikorgó gumik, 210 lóerős versenyau‐
tó – mindez egy 16 éves tomaji fiú kezében –,
aki a Dunántúli Szlalom Kupa versenyein indul
és legtöbbször előkelő helyen végez.

Az autót tavaly nyáron kezdtük el építeni édes-
apámmal – mondja a kezdetekről az informati-
kusnak tanuló Csongor - egy széria BMW-ből
alakítottuk ki a versenygépet. Gyakorlatilag a
karosszéria maradt csak eredeti, a felfüggesztés-
től kezdve a motoron keresztül az ajtóüveg-cse-
réig most már minden a versenyzést szolgálja.
Márciusban volt az első megmérettetése, ahol 2.
helyezést ért el kategóriájában, azóta begyűjtött
még egy második helyet, de a többi eredményé-
re is büszke lehet. Gyakorlási lehetősége nem
igen van a környéken, ráadásul a versenyautót
csak szállítani szabad közúton, jogsija pedig még
nem is lehet. Így aztán egy-egy verseny családi
programmá válik, Veszprémtől Szlovákiáig több
helyen is megfordultak.

A verseny lényege, hogy a rendezőség által kije-
lölt pályán, a megadott haladási iránynak meg-
felelően, a legrövidebb idő alatt kell teljesíteni. A
hossza 1000 és 3000 méter között van, bójákkal,
hordókkal és gumikkal nehezítik, amelyre azért
van szükség, hogy 150m-nél hosszabb egyenes
ne lehessen benne. A pályát nem lehet „kipróbál-
ni” a verseny előtt, az elmozdított bójákért és
hibákért pedig öt másodpercet hozzáadnak az
elért időhöz. Ky

Virág Csongor, 
a tomaji versenyző

A versenyen résztvevők visszajelzései alapján
rendkívül jól sikerült a Szín‐Vonal Alapfokú
Művészeti Iskola által május 20‐21‐én megren‐
dezett, a Nemzeti Tehetségprogram által támo‐
gatott „A fejfedő és viselője” elnevezésű tárgy‐
tervező és tárgyalkotó verseny (a művészeti
tehetséggondozó verseny azonosítója: NTP‐TV‐
15‐0079).

Az ország legkülönbözőbb településeiről - pl.
Budapest, Kecskemét, Szombathely, Győr, Duna-
újváros, Kisvárda, Veresegyháza, Szigetszentmik-
lós, Eger – érkezett, a több mint száz általános
és középiskolás döntős. A helyszínen készített
alkotásaikkal lenyűgözték a neves szakemberek-
ből álló versenybizottságot - dr. Gaul Emil egye-
temi tanár, dr. Heiman Ilona docens (ELTE),

Baranyai Anita néprajzkutató, Lázár Zsuzsa ipar-
művész, Geisbühl Tünde képzőművész, Gurobi
Bernadett művészetoktató -, akik elismeréssel
szóltak a tanulók szorgalmáról, kreativitásáról,
a képző- és iparművészeti oktatás fontosságáról.

A versenyzők a korábbi fordulókban készített
fejfedőkhöz készítettek reklámanyagot, arculati
elemeket, miközben tanáraik újfajta tehetség-
gondozó gyakorlatokat ismerhettek meg. A két-
napos program végére a verseny helyszínéül szol-
gáló Tatay Iskolában megrendezett kiállításon
érdekesebbnél-érdekesebb feladatmegoldások
kerültek bemutatásra, biztosítva az egymástól
történő tanulás lehetőségét. A versenybizottság
51 tanulót részesített elismerésben (helyezésben,
különdíjban, tárgyjutalomban). A versenybizott-
ság és a résztvevők részéről sok dicséret hang-
zott el a kétnapos rendezvény sikeres lebonyolí-
tásával kapcsolatban, amely annak is köszönhe-
tő, hogy a Szín-Vonal Művészeti Iskola tanárai-
nak szervező munkáját a művészeti egyetemeken
és középiskolákban tanuló volt diákjaik segítet-
ték. Baranyai-Ky

A fejfedő és viselője

Fotó: Kalmár

Fotó: Vicu

Fotó: Baranyai

Fotó: Baranyai

Fotó: Deák

A tízéves Sika‐Vulkán Kupa 2016. június 4‐5‐én került
megrendezésre a badacsonytomaji strandon

A két fődíjas: Frantel Georgina és Szélessy Patrik

Tóth Teodóra munka közben
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Könyvajánló

Igencsak illik a mai helyzetre, hogy Jézus a
békére szólít fel bennünket, amikor világszerte
különböző konfliktusok sebzik meg az emberi-
séget. Táplálja bennünk a reményt, mert tud-
juk, hogy Ő a béke, és az ő békéjét ígérte meg
nekünk. Márk evangéliuma Jézusnak ezt a
mondását egy egész sor tanítás végén említi,
amelyet tanítványainak adott Kafarnaumban.
Elmagyarázza, hogyan kellene élnie a közösség-
nek az ő lelkülete szerint. A végkövetkeztetés vi-
lágos: minden vezessen békére, amely minden
egyéb jót is magába foglal. A béke megtapaszta-
lására vagyunk meghívva a mindennapjaink-
ban: a családban, a munkahelyen és azzal is,
aki más politikai nézeteket vall. Békére, mely
nem fél szembenézni az ellentétes vélemények-
kel, amelyekről nyíltan kell beszélnünk, ha egy-
re igazabb és mélyebb egységre vágyunk. A béke
megőrzése érdekében azonban ügyelnünk kell,
hogy a szeretetkapcsolat soha ne hagyjon alább,
mert a másik ember többet ér, mint az esetleges
különbözőségeink.

„Ahová eljut az egység és a kölcsönös szeretet
– mondja Chiara Lubich –, ott béke van, sőt iga-
zi béke. Mert ahol kölcsönös szeretet uralkodik,
ott bizonyos módon Jézus van jelen közöttünk,
és Ő a béke, az igazi béke.” Chiara egységideálja
a második világháború idején született, és rög-
tön kiderült, hogy a gyűlölet és a megosztottság
ellenszere. Azóta minden újabb konfliktus ese-
tén az evangéliumi szeretet logikájára hívta föl a
figyelmet. 1990-ben például, amikor kitört az
iraki háború, keserűséggel írta, hogy „újra olyan
szavakat hallunk, melyekről azt hittük, hogy
egyszer s mindenkorra eltűntek: ellenség, ellen-

ségek, kezdődő összetűzés, hadüzenet, hadifog-
lyok, összecsapások. (…) Rémülten vettük tudo-
másul, hogy a kereszténység alapelvének lénye-
gét sértették meg, Jézus legfőbb parancsát, az
új parancsolatot. (…) Az emberek ahelyett, hogy
kölcsönösen szerették volna egymást, ahelyett,
hogy készek lettek volna az életüket adni egy-
másért, beleestek a gyűlölet csapdájába: megve-
tették, kínozták és megölték egymást.” Hogyan
vethetünk ennek véget? „Ahol lehetséges, sző-
jünk új kapcsolatokat vagy mélyítsük el a már
meglévőket köztünk keresztények és a monote-
ista vallások hívői, muszlimok és zsidók között.”
Vagyis azokkal, akik akkor szemben álltak egy-
mással. Ez érvényes minden konfliktusra: épít-
sünk kapcsolatokat az emberek és a népek kö-
zött, hallgassuk meg, segítsük és szeressük egy-
mást, mondaná ma is Chiara, annyira, hogy
„készek legyünk meghalni egymásért”. Tegyük
félre a magunk igazát, hogy megérthessük a
másikét, bár tudjuk, hogy nem mindig fogjuk
teljes mélységében megérteni. Valószínűleg a
másik is ugyanezt teszi irányunkban, és talán ő
sem tud mindig teljesen megérteni minket és
szempontjainkat. Ennek ellenére szeretnénk
nyitottak maradni egymás iránt, akár a külön-
bözőségben és a meg nem értésben is, hogy
mindenekelőtt a kapcsolatot őrizzük meg. „Élje-
tek békében egymással” – hangzik a felszólítás
az evangéliumban, amely azt jelzi, hogy ehhez
komoly és elkötelezett odaadásra van szükség.
Ez az egyik legfontosabb kifejeződése az egymás
iránti szeretetnek és az irgalomnak, amire meg
vagyunk hívva. 

F C István atya

Katolikus üzenet: „Éljetek békében egymással” (Mk 9,50)

Kolosi Józsefné szül: Pál Erzsébet
(született 1926-ban, elhunyt május 14-én)

_________________

Csala Imréné szül: Albrecht Etelka
(született 1933-ban, elhunyt május 11-én)

_________________

Lehet, hogy ha Winston Churchill 1911-ben
nem állítja át olajtüzelésre a brit flotta hajóit,
akkor az Antant elveszíti az első világháborút? Ha
a németek 1943-ban elfoglalják Bakut, vagy akár
csak megnyerik a balatoni csatát, akkor a máso-
dik világháború is másképpen ér véget? 

Drámai fordulatokkal teli dokumentumregé-
nyében a szerző izgalmas epizódok sokaságát
mutatja be a fekete arany történetéből. Az első
pennsylvaniai olajláztól a Mexikói öbölkatasztró-
fáig terjedő olaj-história ugyanakkor vitairat is.
Hiszen a mai világ problémái közül a legvitatot-
tabbról van szó, arról, hogy meddig tartanak ki
a föld olajtartalékai. Tíz-húsz évig, mint a radi-
kálisok állítják, vagy akár még további ötszáz
évre elegendők? Mert ha az olajkészletek vészes
fogyatkozására vonatkozó elméletek pontatlanok,
mint már annyiszor, vagy manipuláltak, akkor a
jóval drágább alternatív energiák keresésére és
előállítására fordított eszközök nagy része is kido-
bott pénz. És mi van akkor, ha maguk az olaj-
monopóliumok igyekeznek megtéveszteni és az
alternatív energiák ellen fordítani a közvéleményt? 

A dilemma, hogy van-e jövője az olcsó, de nem
éppen környezetbarát olajnak, vagy jegyezzük
elő már most elektromos meghajtású autónkat,
napjainkban a szakembereken kívül a politikust
és az utca emberét is foglalkoztatja. A válasz nem
egyszerű, már csak azért sem, mert az olaj világ-
birodalma ma erősebb, mint valaha.

Kovács L. Krisztián könyvtáros

Bokor Pál: Az olaj regénye

U-19 Felnőtt
B.tomaj – Pápateszéri SE 4:0 2:1
Tihany FC – B.tomaj 5:0 4:1
B.tomaj – Nemesvámosi LSE 1:8 3:0
Szentantalfa NV SE – B.tomaj 7:0 6:2
B.tomaj – Magyarpolány SE 0:6 4:2
Vaszar SE – B.tomaj 5:2 2:4
B.tomaj – Csabrendek FC 6:1 3:0
Ősi PSK – B.tomaj 3:3 5:1
B.tomaj – Csopak SC 2:2 6:2
Tótvázsony SE – B.tomaj 8:4 1:3
B.tomaj – Balatonkenese SC 5:2 7:0
B.tomaj – Nemesszalók ESE 3:0 5:3
Dörögd-Halimba SE – B.tomaj 1:3 0:1

Felnőtt csapatunk a zaklatott őszi szezon után
egy nagyszerű tavaszt produkált. A 13 mérkőzés-
ből 10 alkalommal is győztesen hagyta el a pályát
és köszönthette szurkolótáborát! A tavaszi sze-
zont csak a bajnok Tihany csapata zárta ered-
ményesebben!

A szezon elején nehézségeket okozott a lét-
számhiány, de a bajnokság harmadánál kiegé-
szült a keret a Horváth Adrián, Balasi Gábor,
Csala Ferenc hármassal, akik fontos láncszem-
nek bizonyultak a bajnokság végéig. Sajnos a
téli igazolások közül Vachó Tibor hasfalsérülés,
Lübkemann Fred külföldi munkavállalása miatt
nem tudta segíteni a csapatot. A bajnokság cél-
egyenesébe érve a csapat számára megcsillant a
4. hely megszerzésének a lehetősége is és bár az
utolsó öt mérkőzésén győztesen hagyta el a pályát
- 22:6-ös gólkülönbséget produkálva - csak a 6.
helyre tudott előrelépni az őszi 11-ről. Az őszi 12
pont mellé 30 pontot szerzett a csapat (42 pont-
tal zárt az 5. Pápateszér is) és 22-33-as gólkü-

lönbségét 64-59-re kozmetikázta.
Csapatunk legjobb góllövője: Kiss Márton lett

32 találattal, ezzel a góllövő lista 2. helyén zárt.
U19-es csapatunk a tavasz folyamán is lét-

szám gondokkal küzdött, sokszor a felnőtt csa-
pat keretéből kellett kiegészíteni a csapatot. Ered-
mények tekintetében megismételte az őszt és
újabb 17 pontot szerezve, 34 ponttal a 7. helyen
zárt, 58:82-es gólkülönbséggel. A csapat legered-
ményesebb góllövői: Fülöp Dominik (8 gól), Tobak
Dominik és Ravasz Dániel (6 gól).

A következő szezonra újabb fiatalokat szüksé-
ges beépíteni a csapatba, reméljük sikerülni fog.

Köszönjük valamennyi szurkolónk lelkes bíz-
tatását, hogy idegenbe is elkísérték a csapatain-
kat! Köszönünk minden bíztató szót, amit kap-
tunk!

Ezúton is szeretnénk minden támogatónknak
megköszönni az önzetlen segítséget, amit az egye-
sületünknek és a labdarúgást szerető fiataloknak
nyújtottak. Köszönjük a helyi és környékbeli vál-
lalkozók, magánszemélyek felajánlásait, amik
segítették felkészüléseinket és sportolási lehető-
ségeinket. Reméljük, hogy eredményességünkkel
méltóak voltunk a támogatásaikra és a jövőben
is segítenek bennünket.    Lukács László edző

A Badacsonytomaji SE BonVino eredményei:

Gyászhírek:

Nyugodjanak békében!

Isten kegyelméből pappá szentelésem 25. évfor-
dulóját ünnepelhetem a badacsonytomaji plébá-
nia templomban 2016. június 25-én, 10 órakor.

Szeretettel hívom az ezüstmisés hálaadó szent-
misére. Földi István 

esperes, plébános

Meghívó ezüstmisére



Az előző évhez hasonlóan, az időjárás most sem
volt kegyes sem a rendezőkhöz, sem a vendé‐
gekhez a Pünkösd vasárnap megrendezett
keszegsütés napján.

Nehezen indult, de végül is folyamatosan érkez-
tek a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület sátrá-
hoz az érdeklődők, akiket a finom sült hal illata
vonzott. A jó hangulatot a zene is fokozta. A
BSHE vezetősége ezúton is szeretné megköszön-
ni a sok segítőnek áldozatos munkáját, a kitar-
tást, hogy szorgalmukkal, helytállásukkal sike-
resen megvalósulhatott ez a program.

Fekete Ferenc elnök, BSHE
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Olvasói levél*

Szép esemény színtere volt a Szent Imre Közös‐
ségi ház június 3‐án, délután. Sokan voltak
kíváncsiak a Kolping család rendezvényére.

Vollmuth Péter képeslap gyűjteményéből a Vas-
tag házaspár rendezte be a kiállítást. Külön kerül-
tek elhelyezésre a későbbi színes lapok, míg a
korábbiak tematikus rendjét a helyszín határoz-
ta meg. Így láttuk a régi badacsonyi (Hárskert,
Donát kápolna, Szegedy Róza ház, Kisfaludy ház,
Bormúzeum, Ranolder ház stb badacsonytoma-
ji (Szent Imre templom, Bazalt vendéglő, I. világ-
háborús emlékmű, Fő utca, stb) épületeit, a
kőbányáról és a Balatonról készült képeslapokat.
Érdekes volt látni a száz évvel ezelőtti Bada-
csonyt. 

Pátriánknak sok természeti és kulturális érté-
ke ismert. A gyűjtemény és a számos szemlélő-
jének jelenléte azt bizonyítja, hogy nem csak érté-
kek vannak, de azt is, hogy vannak a felmuta-
tott értékeknek megbecsülői is.

A képeslapok mellett könyvek is szerepeltek a
kiállított dokumentumok között, többek között az
1937-ben kiadott Badacsony  költészete, melyet
Károlyi Pál írt. Ebből adta elő a Himfy Irodalmi
Kör a Rózsakő legendája című elbeszélő költe-
ményt. 

A Kolping család az összejövetel során emléke-
zett a részt vevőkkel egyetemben korábbi vezető-
jére, Békássy Péternére. A Kolping mozgalom
adta lehetőségeken át az értékek fontosságára,
annak megbecsülésére hívta fel a figyelmet Bogi
néni, aki élete során mindig igyekezett ebben is
példát adni. „15 évig irányította az egyesület
munkáját, ekkor jöttek létre hagyományos ren-
dezvényeink, az adventi hangversenyek, jótékony
célú előadások, Donát búcsú” szólt korábbi veze-
tőjükről Szőke Margit, a jelenlegi elnök.

Szép, emlékezetes volt Bogi néni életét megje-
leníteni kívánó Himfy Irodalom Kör műsora. Az
alkalomhoz méltó versek összeválogatásával, és
illő előadásával. Köszönet érte Tóth Mariannak.

Emlékezem, amikor a Szürkebarát bornév
körüli, szinte vicc számba menő elnevezés káoszt
szerettem volna rendbe tenni, hozzá, Bogi néni-
hez fordultam, a régmúlt dolgok felidézése okán.
Szívélyes, segítő közreműködését tapasztalhat-
tam meg abban is. 

Az „a’ la Recherche” (elmúlt idők nyomában)
címen írt Radnóti verset említettem, mint olyant,
amely először vette szövegébe a Szürkebarát bor-
nevet, Bogi néni azonnal idézte is ezt a verssza-
kot. Ez sem volt számára ismeretlen.

Segítségével nem csak a Szürkebarát elneve-
zése tisztázódott, de a Badacsony vendégszere-
tetét, borkultúráját megújító Krassay Vilmos
úrnak, az Eszterházy Hitbizomány egykori, az
ötvenes években sokat szenvedő főintézőjének is
sikerült méltó emléket állítani. Az írásban termé-
szetesen Bogi nénire is hivatkoztam, és nevesí-
tettem. Ezt a tanulmányt a Borászati Füzetekben
is sikerült megjeleníteni.

Az Ő iránymutatása és szervező munkája révén
lett emléke itt Pauler családnak is. Méltó Bogi
néni élete az emlékezésre, s arra, hogy példává,
értékké emelkedjen.

Mindkét eseményrész megnyerte a jelenlévők
tetszését, felemelő érzéssel, az öröm megtapasz-
talásával gyarapodva telt a Szent Imre Házban a
Kolping család rendezvénye.

Egry gondolatával zárva az írást: „Egy nemzet-
nél nemcsak az a fontos, hogy vannak-e értékei,
hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbe-
csülői.”  

Káloczi Kálmán

Értékek és azok őrzői

Fotó: Deák

Pünkösdi keszegsütés

A badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetése az idei
szezonban is az önkormányzat és az egyesület
közös finanszírozásával történik. A fürdőhelyre
történő belépés csak strandkártyával lehetséges
június 18-tól. A kártyák osztását egy diák alkal-
mazásával igyekszünk segíteni. Az üzemeltetési
kiadásokhoz mindenkitől szívesen veszünk támo-
gatást, hiszen nagy anyagi terhet ró szerveze-
tünkre. 

Kérjük, aki még nem tette, rendezze tagdíjfize-
tési kötelezettségét az alábbi módok egyikén. 

Tagdíjfizetés módjai: 1. Átutalással a
72800030-15304661 bankszámlaszámra; 2. Sze-
mélyes befizetéssel a badacsonytomaji Takarék-
szövetkezetben; 3. Takács Tiborné Magdinál
szombatonként 10-12 között (Tel: +36 70 337
2523)

Tagsági díj felnőtteknek 1000Ft/év, diákok-
nak, nyugdíjasoknak 500 Ft/év.

Mindenkinek napsütésben, fürdőzésben gaz-
dag szép nyarat kívánok!

Köszönettel: Simonné Visi Erzsébet
BÖÉE elnök

Tájékoztató

Szeretettel hívunk minden
érdeklődőt az idei Szent Anna
napi búcsúra. A búcsú Szent-
misével kezdődik, melyet Földi
István esperes plébános atya
celebrál július 30-án, szom-
baton délután 4 órakor a
Szent Anna kápolnában (Ba-
dacsony, Római út). A kisvo-
nat 15.30-kor indul a plébá-
niatemplom elől. A Szentmise
után szeretettel várunk min-

denkit a helybéli asszonyok által készített süte-
mények elfogyasztására valamint Badacsonyi
borok kóstolása mellett baráti beszélgetésre. Az
adományokból befolyó pénzt a kápolna fenntar-
tására fordítjuk. Előre is köszönjük segítségüket!

Horváth család és 
Földi István esperes plébános

Anna napi búcsú
Túravezető: Árvai Gábor, geo- és madarász
túravezető. A túrákon a részvétel ingyenes, de
előzetes bejelentkezés szükséges: Tourinform
iroda, Badacsony (Tel.: 06 87 531 013, e-mail:
badacsonytomaj@tourinform.hu)

Június 18. szombat, 20:30 órától: HOLDFÉNY-
TÚRA (Badacsony) – Holdfénytúra a telehold
fényénél a Kisfaludy kilátóhoz. Gyülekező: Sze-
gedy Róza Ház Irodalmi és Bormúzeum (Bada-
csony, Kisfaludy út 17.). Útvonal: Szegedy Róza-
ház – Kisfaludy-ház – Rózsakő – Hertelendy-
emlékhely - Kisfaludy-kilátó. Időtartam: 2,5 óra.

Július 2. szombat, 10.00 órától: A SZÚRÓS
CSODABOGYÓ NYOMÁBAN (Szigliget) – Medi-
terrán hangulatú túra Szigligeten (Kamonkő
tanösvény útvonala). Gyülekező: Tourinform
iroda (Szigliget, Kossuth u. 17.). Útvonal: Avasi-
templom – homokbánya – Kamon-kő – kilátóhely
– Szigliget központ. Időtartam: 4 óra, Nagy túra!!

Július 16. szombat 20.00 órától: HOLDFÉNY-
TÚRA (Badacsony) – Holdfénytúra a telehold
fényénél a Kisfaludy kilátóhoz. Gyülekező: Sze-
gedy Róza Ház Irodalmi és Bormúzeum (Bada-
csony, Kisfaludy út 17.). Útvonal: Szegedy Róza-
ház – Kisfaludy-ház – Rózsakő – Hertelendy-
emlék - Kisfaludy-kilátó. Időtartam: 2,5 óra.

Július 23. szombat, 10.00 órától: TÚRA A
PÁLOSOK ÚTJÁN – Zarándoklat a salföldi Pálos
kolostorromhoz. Gyülekező: Vasútállomás Ábra-
hámhegy. Útvonal: Ábrahámhegy vasútáll.- Bur-
nót-patak völgye – kolostorrom – Folly arborétum
– Ábrahámhegy vasútállomás;  Időtartam: 3,5-4
óra, Nagy túra!!!

Július 30. szombat, 10.00 órától BADACSO-
NYI MONDÁK NYOMÁBAN – Túra a Nagy Pán
teremtette Badacsonyon. Gyülekező: Szegedy
Róza Ház Irodalmi és Bormúzeum (Badacsony,
Kisfaludy út 17.) Útvonal: Szegedy Róza-ház –
Kisfaludy-ház – Rózsakő – Hertelendy-emlék -
Kisfaludy-kilátó. Időtartam: 2,5 óra.

Ingyenes túrák

A badacsonytomaji Általános Iskola 1954-ben
végzett tanulói - korábbi találkozójukon - úgy
döntöttek, hogy évente, június utolsó szombat-
ján találkoznak. A találkozót június 25-én 09.00-
tól a Vén Kocsis vendéglőben tartjuk. A 2016. évi
osztálytalálkozó szervezése érdekében kérem az
öreg-diákokat, hogy részvételi szándékukat a
87/471 384, vagy a 06/30 621 4596 telefonszá-
mon szíveskedjenek jelezni.         Mórocz István

badacsonyörsi szervező

Osztálytalálkozó

A Kolping Család Egyesület szeretettel várja
2016. július 29-én, pénteken, 19.30-kor, a Szent
Imre Templomba, Teleki Miklós orgona hangver-
senyére.

A hangverseny Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzatának támogatásával jöhetett létre.

Hívogató
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A Magyar Bor- és
Pezsgő Napja 2016
A Magyar Bor- és
Pezsgő Napja 2016
Egy nap a magyar borkultúráért – Téged várunk

Gyertek és koccintsatok velünk
2016. június 25-én 18.00 órától

Badacsony, Dísztéren!
A nap kiemelt eseménye lesz a Koccintás,

a borvidéki települések hagyományos versenye,
mely 2016-ban a hatodik évébe lép.

A koccintás közös élménye, a barátság,
s a szeretet gesztusa, ami ilyenkor,

ezekben a percekben összeköti a résztvevőket
az ország borvidéki településein

– együtt, egy időben.

Szervező:
Badacsonytomaj Város

Önkormányzat
Kulturális Intézménye

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.
Tel.: 06-87/571-115

E-mail:
vmk@badacsonyiprogramok.hu

Web:
www.badacsonyiprogramok.hu

A szervezők a programváltoztatás
jogát fenntartják!

BBalaton-est a Múzeumok Éjszakáján

2016. június 25.

19.00 óra

2016. június 25.

19.00 óra
Egry József Emlékmúzeum
(8261. Badacsony, Egry sétány 21.)

Egry József Emlékmúzeum
(8261. Badacsony, Egry sétány 21.)

Közreműködik:

Barlog Károly, Józsa Bettina,

Kovács Emőke, Lux Ádám,

Mesterházy Fruzsina

Közreműködik:

Barlog Károly, Józsa Bettina,

Kovács Emőke, Lux Ádám,

Mesterházy Fruzsina

Szerkesztő:

Kovács Emőke,

Tóth Péter

Szerkesztő:

Kovács Emőke,

Tóth Péter

Ábránd és költészet zenés irodalmi est a Balatonról

prof. Lenkovics Barnabás
az Alkotmánybíróság volt elnöke,

egyetemi tanár
előadására.

Jó gazda a jogban

Június 24. (péntek) 17 óra
Badacsonytomaj, Egry J. Művelődési ház

Várja Önöket szeretettel:

Prof. Dr. Jobbágyi Gábor

Meghívó

egyetemi tanár

és Nagy István

Az est moderátora: dr. Heinrich István

07.15. (p): 21:00 Happy Dixie-
land Band
07.16. (szo): 19:00 Badacsony
Bor7 ünnepélyes megnyitása, Ba-
dacsonyi Hegyközségi Borverseny
eredményhirdetése, Badacsonyto-
maj Város Bora 2016 Borverseny
nyertesének köszöntése. 20:00
Tördemic Néptáncegyüttes 
21:00 Super Stereo
07.17. (v): 21:00 Petruska
07.18. (h): 21:00 Zrínyi Pop 
07.19. (k): 21:00 Járai Márk
07.20. (sze): 21:00 ByeAlex
07.21. (cs): 21:00 Lóci játszik
07.22. (p): 19:00 Tördemic Nép-
táncegyüttes. 21:00 The Collins
Band
07.23. (szo): 21:00 KFT 
07.24. (v): 21:00 Riders Connec-
tion (D)
07.25. (h): 21:00 Szarka Gyula.
22:30 F.R.B.
07.26. (k): 21:00 Freddie
07.27. (sze): 21:00 StereoSwing
07.28. (cs): 20:00 A Vinum Vulca-
num Badacsonyi Borlovagrend

ünnepélyes keretek között tagjává
avatja Dobrády Ákost. 21:00 Dob-
rády Ákos. 22:00 Bagossy Brothers
07.29. (p): 19:00 Tördemic Nép-
táncegyüttes. 21:00 Kontrabant
(SLO)
07.30. (szo): 21:00 Pribojszki
Mátyás Band
07.31. (v): 21:00 Balkan Fanatik
Kiállítók: Borbély Családi Pin-
cészet, Büttner Bormanufaktúra,
Csanádi Pincészet, Első Magyar
Borház – Szeremley Birtok, Fata
Pince, Folly Arborétum & Borá-
szat, Imre Borpince, Istvándy Pin-
cészet, Laposa Birtok, Málik Pince,
Németh Pince, Szőlészeti és Borá-
szati Kutatóintézet Badacsony,
VáliBor, Varga Pincészet Kft.,
Badacsonyi Pálinkaház, Szegi Csa-
ládi Gazdaság (Szegi sajtok), Nagy
Péter - „Hamubasült pogácsa”,
Ambrus Zoltán – Kürtőskalács,
Káptalantóti Kemencésház.
További információ: www.bada-
csony.com, https://www.facebo-
ok.com/BadacsonyBor7


