BADACSONY
Havonta megjelenő közéleti lap

XXIX. évfolyam 4. szám | 2019. ÁPRILIS

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK KEDVES OLVASÓINKNAK!

Fotó: Kálóczi B.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a Badacsony Szerkesztősége a lap minden kedves Olvasójának sok-sok jóban és finomságban gazdag, kellemes
húsvéti ünnepeket kíván.

MEGÉRKEZTEK AZ ELSŐ
ELEKTROMOS BUSZOK

ÁLLAMI KITÜNTETÉST
KAPOTT DR. MÁJER JÁNOS

A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” elnevezésű nyertes
pályázat részeként két elektromos busz érkezett a napokban a településre. A
járművek megvásárlásával az önkormányzat célja az új helyi igényvezérelt személyszállítási szolgáltatás bevezetése.

Rangos állami elismerést vehetett át a nemzeti ünnep alkalmából Dr. Májer
János a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézet intézetigazgatója. A szakembernek az agrártárca vezetője Ujhelyi
Imre Díjat adományozott.

A projekt részletei a 3. oldalon.

www.badacsonytomaj.hu

Részletek a 6. oldalon.
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2019. április

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

AZ EURÓPA PARLAMENT TAGJAINAK 2019. ÉVI
VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Választópolgárok!
Az Európa Parlament tagjainak 2019. május 26.
napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és
határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III. 1.)
IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a Tisztelt
Választópolgárok figyelmét:
Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március
20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. április 5-ig kell megküldeni.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie
a Helyi Választási Irodához (a továbbiakban: HVI).
Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül
vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem
nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban vagy letölthető a település honlapjáról.
Az átjelentkező választópolgár
• legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás
esetén – visszavonhatja,
• legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő
elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
a) a Helyi Választási Irodához
• levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül
elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én
16.00 óráig,

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük Badacsonytomaj város lakosságát,
hogy 2019. április 29-én (hétfő) a Tánc Világnapján a Tördemic Néptáncegyüttes és a SzínVonal AMI kezdeményezésére országos rekordkísérlet készül településünkön, hagyományőrző
Zöldág-járás tömegszerűségi-kísérlet vonatkozásában. A rendezvény ideje alatt forgalmi rend
változásra és útlezárásokra kerül sor a településen. A rendezőség kéri a lakosság megértését.

KÉPVISELŐTESTÜLETI
ÜLÉS
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
Képviselő- testülete soron következő ülését 2019.
április 30-án 8.00 órától tartja a Badacsonytomaji
Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében.
Az ülés tervezett napirendje a www.badacsonytomaj.hu oldalon megtekinthető.

• személyesen vagy elektronikus azonosítással
elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én
16.00 óráig vagy
• 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb
2019. május 26-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással
nem rendelkező személy általi kézbesítésével
2019. május 26-án legkésőbb 12.00 óráig
kell benyújtani.
Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban vagy letölthető a település honlapjáról.
Választási Bizottság
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb
2019. május 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.
A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy
szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2019. május 27-én mentesülnek
a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség
alól.
A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját,
az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi
választási bizottság tagját megillető bér és járulékai
megtérítését 2019. május 27-től 2019. május 31-én
16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától.
Kampány
A választási kampányidőszak 2019. április 6-tól
2019. május 26-án 19.00 óráig tart.
Nem folytatható kampánytevékenység 2019.
május 26-án
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhe-

lyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon
belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az
e területen belül tartózkodó választópolgár
választói akaratának befolyásolására alkalmas
módon.
2019. május 26-án választási gyűlés nem tartható.
2019. május 26-án politikai reklámot nem lehet
közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba az
épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2019.
május 26-án nem léphet be.
Helyi Választási Iroda
Az Európa Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének
megállapításáról, valamint a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról, valamint egyes
választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló
3/2019. (II. 27.) IM rendelet 8.§ (1) bekezdés gb) alpontja alapján a Badacsonytomaji Helyi Választási Irodáról
az alábbi tájékoztatást adom:
A HVI vezetője: Wolf Viktória jegyző
A HVI vezető jogi helyettese: Illésné Rácz Andrea
ügyintéző
Tel.: +36 87 571 270
Fax: +36 87 471 279
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
A HVI hivatali helyiségei: 8258 Badacsonytomaj,
Fő utca 14.; 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Wolf Viktória jegyző/HVI vezető

TÁJÉKOZTATÓ – FELKÉSZÍTÉS
ÁLLÁSKERESÉS, ÁLLÁSINTERJÚ,
ÖNÉLETRAJZÍRÁSRA C.
KÉPZÉSRŐL/TANFOLYAMRÓL
Képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők
összevessék személyes végzettségüket, készségeiket és képességeiket a munkaerőpiac kínálta lehetőségekkel és a munkaadói elvárásokkal, majd realizálják az adottságok és a lehetőségek közötti összefüggéseket, erősítsék és támogassák a reális munkaerőpiaci önértékelés kialakítását. A képzés célja
továbbá, hogy annak végeztével a legfontosabb
álláskeresési technikákat elsajátítsák és tudatosan
alkalmazzák a résztvevők, elkészítsék személyes
pályázati dokumentációjukat (önéletrajz, kísérőlevél)
és felkészüljenek egy állásinterjúra, a hatékony munkaerőpiaci önmenedzselésre. Képzés célcsoportja: Azon személyek, akik fejleszteni kívánják a
programban szereplő kompetenciáikat. Kiemelt célcsoport: munkanélküliek, NEET fiatalok.
Képzés óraszáma, intenzitása: 10 óra
elmélet + 20 óra gyakorlat, összesen: 30
óra (egy tanóra 45 perces). A képzés
intenzitása: heti 5 óra / napi 2-3 óra.
Képzés helyszíne: Badacsonytomaj,
Tatay Sándor Általános Iskola. Képzés
tervezett kezdése és befejezése:

www.badacsonytomaj.hu

2019. április – 2019. április. Jelentkezés: Lantay Adrienn – lantay.adrienn@gmail.com. Kérjük, hogy a
jelentkezés során az alábbi adatokat szíveskedjen
megadni: képzés megnevezése; név; állandó lakcím;
e-mail cím; mobiltelefonszám. A képzésen való részvétel ingyenes! A képzés nem zárul vizsgával. Képzés
végén megszerezhető dokumentum: tanúsítvány.

Európai Szociális
Alap
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FIGYELEMFELHÍVÁS A NEMZETI
ESZKÖZKEZELŐ BÉRLŐI SZÁMÁRA
A Nemzeti Eszközkezelő 2019. március 31-ig tájékoztató levelet küldött bérlőinek, amelyben felajánlotta az arra jogosultak számára azt, hogy eddigi
bérelt ingatlanukat kedvezményesen visszavásárolják. A megvásárlásra a bérlőknek egyösszegben vagy
részletekben van lehetőségük, de dönthetnek úgy
is, hogy továbbra is bérlőként laknak az ingatlanban
változatlan feltételek mellett. Kérjük bérlőinket, hogy
a tájékoztató levelünket vegyék át és olvassák el
figyelmesen. A levél a döntési lehetőségek szerint
háromféle nyilatkozatmintát tartalmaz: 1. Nyilatkozat
egyösszegű kedvezményes visszavásárlásról, 2. Nyilatkozat részletfizetéssel történő visszavásárlásról, 3.
Nyilatkozat bérleti szerződés változatlan feltételek
melletti fenntartásáról.
Kérjük, hogy döntése szerint mindenki válassza
ki az egyik nyilatkozatot, és kitöltve küldje azt vissza
a Nemzeti Eszközkezelőnek a kézhezvételtől számított 60 napon belül. Kérjük bérlőinket, hogy mindenképpen válasszanak egyet a három lehetőség közül
és nyilatkozatukat küldjék vissza 60 napon belül,
mivel ennek elmulasztása esetén a jogszabályok rendelkezése szerint a bérleti díj 2019. július 1-jétől a
háromszorosára emelkedik. Külön felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a részletvételről szóló nyilatkozaton ne felejtsék el feltüntetni az állampolgárságukat és a személyi azonosítójukat (a lakcímkártyája
hátoldalán található 11 tagból álló számsor) is. A döntéshez és a nyilatkozat kitöltéséhez segítséget kaphatnak az alábbi táblázatban megadott ügyfélszolgálati irodáinkban.

Fővárosi és megyei ügyfélszolgálati irodáink:
Békéscsaba-5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11. Tel.: 06
30 165 4963; Debrecen-4026 Debrecen, Darabos utca
9-11. Tel.: 06 30 165 4964; Eger-3300 Eger, Deák
Ferenc út 51. Tel.: 06 30 165 4966; Győr-9021 Győr,
Király utca 6. Tel.: 06 30 165 4967; Kaposvár-7400
Kaposvár, Dózsa György utca 16. Tel.: 06 30 165 4969;
Kecskemét-6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.
2. II. emelet Tel.: 06 30 165 4968; Miskolc-3530 Miskolc, Rákóczi út 12. Tel.: 06 30 165 4981 Nyíregyháza4400 Nyíregyháza, Arany János utca 7. Tel.: 06 30 165
4982; Pécs-7621 Pécs, Ferencesek u. 9-11. Tel.: 06 30
165 4984; Szeged-6722 Szeged, Rákóczi tér 1. I. em.
112. Tel.: 06 30 165 4986; Székesfehérvár-8000 Székesfehérvár, Várkörút 6. Tel.: 06 30 165 4991; Szekszárd-7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. Tel.: 06 30
165 4990; Szolnok-5000 Szolnok, Baross út 20. Tel.:
06 30 165 4970; Szombathely-9700 Szombathely,
Berzsenyi tér 2/B. Tel.: 06 30 165 4962; Tatabánya2800 Tatabánya, Győri utca 13. Tel.: 06 30 165 4989;
Veszprém-8200 Veszprém, Mártírok útja 11. Tel.: 06
30 165 4977; Zalaegerszeg-8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 19. Tel.: 06 30 165 4983; Budapest-1122
Budapest, Városmajor utca 12-14. Tel.: 06 1 795 5100.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az irodákban csak a
visszavásárlással kapcsolatos ügyintézésre van lehetőség! További információkért hívja a Nemzeti Eszközkezelőt a 06-1-795-5100-as telefonszámon, vagy
írjon az info@netzrt.hu e-mail címre, illetve látogassa
meg honlapunkat a www.netzrt.hu. címen.
Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

Folytatás az 1. oldalról.

HAMAROSAN ELEKTROMOS BUSZOK
SZÁLLÍTHATJÁK AZ UTASOKAT
BADACSONYTOMAJON
Elkezdődött a megvalósítása a TOP-3.1.1-16-VE12017-00017 azonosítószámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” elnevezésű nyertes pályázatnak, mely elektromos járművek beszerzésére, új parkoló és töltőállomás-rendszer kiépítésére vonatkozik és amelyet a Széchenyi 2020 program keretében finanszíroz a város. A projekt keretében a badacsonytomaji általános iskola előtti területen egy új kialakítású 19 férőhelyes P+R parkoló kialakítása kezdődött meg. A parkolóban egy elektromos

járművek használatához szükséges „Töltőpontot” építenek ki, mely egy „A” típusú (normál) töltőberendezést és 2 db elektromos autó részére szolgáló parkolóhelyet foglal magában. 2 db új, kizárólag elektromos meghajtású busz beszerzése már megtörtént
a program jóvoltából. A járművek megvásárlásával
célunk az új helyi igényvezérelt személyszállítási
szolgáltatás bevezetése, amelyre nagy szükség van
a településen, mivel tömegközlekedési helyi járat
jelenleg nem üzemel a városban.
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TeSzedd!
– ÖNKÉNTESEN A TISZTA
MAGYARORSZÁGÉRT!
Fotó: Nyugdíjas E.

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma, amely idén immár nyolcadik alkalommal
valósult meg. Hulladékgyűjtési akció keretében
szerte az országban „nagytakarítottak” az önkéntesek. Településünkön a Nyugdíjas Egyesület, a Polgárőr Egyesület és a Sporthorgász Egyesület tagjai
mellett a Sportegyesület IFI focicsapatának fiataljai
is csatlakoztak a kezdeményezéshez, melynek
eredményeként 26 zsáknyi szemetet gyűjtöttek
össze. Köszönet érte!

A BADACSONYTOMAJI NYUGDÍJASOK
EGYESÜLETE
A PARLAMENTBEN
A Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete
Krisztin N. László polgármester úr társaságában 2019.
március 19-én meglátogatta a Parlament épületét.
Vidáman és nagy várakozással kezdtük meg az utazást. Az Országháznál pár fotó elkészülte és rövid
várakozás után megkezdődött a beléptetésünk. Az
épületben csatlakozott hozzánk Fenyvesi Zoltán képviselő úr, akinek a meghívására és segítségével valósulhatott meg sokunk álma. Az idegenvezetőnk a
közel egy órás látogatási idő alatt bemutatta a Parlamentet, mi pedig igyekeztünk befogadni a sok-sok
információt. A közös fotók elkészülte után tekintettük
meg a Kupolatermet, ahol ámulattal figyeltük a Szent

KÖZLEMÉNY
Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld
községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító
Intézményi Társulás Tanácsa a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény – a továbbiakban: Nktv. –
83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében
eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda és Mini Bölcsőde – 8258 Badacsonytomaj, Kert
utca 14. – óvodai és bölcsődei általános felvételének
időpontját, az intézményvezető javaslatát figyelembe
véve az alábbiak szerint határozza meg: 2019. április
23. 8,00 – 16,00; 2019. április 24. 8,00 – 16,00.
A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda és Mini Bölcsőde felvételi körzetét a hatályos
alapító okirat alapján Badacsonytomaj város, Ábrahámhegy és Salföld községek közigazgatási területeire jelöli ki.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyer-

mek születési anyakönyvi kivonata; a gyermek TAJ
kártyája; a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya); a szülő vagy gondviselő személyi igazolványa.
A felvételről az intézmény vezetője dönt, melyről
írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő a
közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat
be. A kérelemmel kapcsolatban az intézmény fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. Más intézményből történő átíratás esetén elég a gyermeket
elbocsátó óvoda értesítésével bejelentkeznie a szülőnek az óvoda vezetőjéhez. Nyílt napok a leendő
bölcsődés és óvodás gyermekek szüleinek: 2019. április 11-12. A csoportok 9.30-tól 11.30-ig látogathatók.
Bolfné Tóth Melinda

www.badacsonytomaj.hu

Fotó: Nyugdíjas E.
Koronát, a koronázási jelvényeket, a szobrokat és az
építészeti megoldásokat. Élményekben gazdagon
hagytuk el Európa második, a világ harmadik legnagyobb parlamentjét. Hazafelé betértünk egy bevásárló központba, majd közösen elfogyasztottunk egy
"estebédet". Még egyszer köszönjük Fenyvesi Képviselő Úrnak a segítséget és támogatást, Polgármester
Úrnak az aktív részvételt, a tagoknak a sütiket és a jó
hangulatot. Ez a kirándulás megint összébb kovácsolta ezt a kis csapatot és maradandó emlék marad
mindannyiunk számára.
Lukács Antalné elnök
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GYŰJTÖGETTÜNK

INTÉZMÉNYI HÍREK

2019. április

EGY ÁLOM MEGVALÓSULT

Március végén lehetőséget kaptunk a Folly Arborétum és Borászattól, hogy nagycsoportos gyermekeinkkel az azóta már sikeresen megvalósított Kneipp
ösvényünkhöz fenyőtobozokat gyűjthessünk. Köszönettel éltünk a lehetőséggel, és egy munkával, játékkal, vidámsággal teli gyűjtögető délelőttöt töltöttünk
el a csodálatos környezetben. Köszönjük szépen a
Folly Arborétum és Borászat ismételt kedvességét,
az ott dolgozó Tápi-Bódis Kitti segítségét, Badacsonytomaj Város Önkormányzatának - Nagy Lajos képviselő úrnak - a gyermekszállítás lebonyolítását.
Bolfné Tóth Melinda

Fotó: Óvoda

ISKOLAI SÍTÁBOR
Fotó: Iskola

Iskolánk tanulói immár negyedik alkalommal látogattak el Lackenhofba február 26. és március 2. között.
A kezdeti félénkség után a gyerekek magabiztosan
vették az osztrák sípályák nehézségeit az Eplényben
megszerzett sítudásuk segítségével. Remek hangulatban telt el ez a néhány nap, a gyerekek megismerkedtek ezzel a nálunk is egyre népszerűbb téli sporttal.
Köszönjük a kísérő szülők, felnőttek segítségét, az
Önkormányzatok, Alapítványok támogatását.
Riteczné Lesz Renáta

VÍZ VILÁGNAPI
RAJZPÁLYÁZAT
Molnár Lilla Boróka 3. osztályos tanulónk, a
Bakonykarszt Víz - és Csatornamű Zrt. által meghirdetett Víz Világnapi Pályázatán, 698 pályamunka közül
korcsoportjában különdíjban részesült. Felkészítő
pedagógus: Rétainé Vizeli Alexandra.
Rétainé Vizeli Alexandra

Fotó: Rétainé Vizeli A.

Egy csodás álom ismét valóra vált a Pipitér Óvodában szülői összefogással, a tavalyi jótékonysági bál
bevételéből elkészült a mezítlábas (Kneipp) ösvény.
Hálás köszönet mindazoknak, akik segítettek, hogy
ez a csoda megvalósuljon. A Szülői Munkaközösség
külön szeretné megköszönni Szabó-Fekete Mónika
munkáját, aki az ösvény formáját megálmodta és
megtervezte, valamint Sipos Andrásnak, Sipos Zsoltnak és Szabó Péternek kitartó, hatalmas munkájukat.
Az ösvényt és a hozzá tartozó hatalmas homokozót a
hűvös idő miatt igaz csak „mezítkézzel”, de birtokba
is vették a gyerekek. Reméljük, a mezítlábas használat
valóban beváltja majd a hozzá fűzött reményeket és
boldog perceket, lúdtalp-mentes lábakat, igazi
élményt szerez a gyerekeknek!
Enyingi Renáta

„VIZES” HÉT A PIPITÉR OVIBAN
A természet ünnepei közül március 22. a Víz Világnapja. Óvodánkban minden évben mi is megemlékezünk erről a természeti kincsről. Csoportjainkban a
gyerekek egy héten át ismereteket szerezhettek a víz
hasznosításának lehetőségeiről, a takarékos vízfelhasználásról, a víz fontosságáról és óvásáról. A legnagyobb hangsúlyt arra fektettük, hogy felhívjuk a
kicsik figyelmét a víz védelmére. Ehhez minden csoportban változatos és érdekes tevékenységeket biztosítottunk a gyerekeknek. Könyveket, képeket nézegetve csodáltuk meg a Földön előforduló vizeket,
azok élővilágát. Meséinket, verseinket, játékainkat,
barkácsolásainkat a vízhez kapcsolódó tartalommal
töltöttük meg. A szülők segítségével - az összegyűlt
kis mini vízi kertekből - mesés tündérvilágot varázsoltak az óvoda aulájába az ügyes kezű óvónénik. Kirándulásokat is tettünk ezen a héten. A két kisebb csoport
Balaton-parti sétán csodálhatta meg a tó páratlan
szépségét, figyelhette meg annak növény- és állatvilágát. A nagycsoportosok a tapolcai Malom-tóhoz

látogattak el, ahol sok-sok új élményhez jutottak. Minden tevékenységünk során azt próbáltuk érzékeltetni,
hogy a víz az élet minden területén nélkülözhetetlen.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek vízhez való pozitív viszonyát már óvodás korban elkezdjük formálni,
tudatosítani, erősíteni.
Kovács Zsuzsanna óvodapedagógus

MESESAROK

villámokat, mennydörögj hangosan, légy erős, büszke
felhő...
Felhőmama így szólt:
— Menj, fiam, járd be az eget, szeresd az erdőket,
a rét virágait, és szelíd légy, mint nénéd, a szivárvány...
Párácska egy-két esőcseppet könnyezett, elbúcsúzott szüleitől, repülni kezdett az égen. Mikor egy erdő
fölé ért, hallotta, hogyan sóhajtoznak odalent az ágak:
— Ó, felhőcske, öntözz meg minket, mert halálra
száradunk!
A kis felhőnek eszébe jutottak anyja szavai, s megöntözte a tikkadt lombokat. Aztán tovább vándorolt,
s egy rét fölé ért. Amikor meglátták az elsárgult fűszálak, mindnyájan könyörögni kezdtek:
— Ó, kedves felhőcske, ne hagyj szomjan halni
minket!
Párácska őket is megöntözte, és boldogan hallgatta, hogyan kortyolják a fűszálak az esőcseppeket.
De akkor már bizony nagyon kicsike felhőcske
volt, úgy megfogyott az erdő és a rét megöntözése
után, hogy még szállni sem tudott volna, ha meg nem
könyörül rajta a szél, és nem fogja erős karjai közé.
Alkonyodott már, mikor egy búzatábla fölé ért,
ahol a gazda éppen szomorúan leste az eget. Mikor
a kis felhőt meglátta, örömmel felkiáltott:
— Ó, drága felhőcske, vidítsd fel az én kalászaimat,
mert ha elszáradnak, nem süthetek kenyeret a gyermekeimnek!
A kis felhő rögtön esővé változott, s a szomjas kalászok boldogan hajladoztak az esőben. A szél pedig
hiába kereste kis barátját, mert az már eltűnt az égről,
hogy tovább éljen falevélben, fűszálban, margarétában,
búzában, kenyérben.
Forrás: www.3szek.ro

Zelk Zoltán: Párácska
Régen történt ez, nagyon régen, s olyan nagyon
messze, hogy még a torony tetejéről sem lehetett
odalátni. Egy kis felhőcske született a hegy fölött, de
olyan szép göndör felhőcske, hogy a nap és a hold
egyszerre bújtak ki az égen, csak hogy láthassák a
kis felhőt. A vihar is kézen fogta kis unokáit, a szellőket,
így indult el velük meglátogatni Párácskát, a most
született kis felhőt.
Büszke is volt a felhőpapa és a felhőmama gyönyörű gyermekére, és gyakran mondogatta felhőpapa
szomszédjainak:
— Meglátjátok, mire megnő: zivatar lesz belőle!
— Az bizony — mondogatták a felhőszomszédok
—, zivatar, de még országos eső is lehet...
Csak felhőmama búsult, mikor ezt a beszédet hallotta: ő azt szerette volna, hogy mindig ilyen kicsi
maradjon gyermeke, ilyen szelíd és göndör. Sohase
kiáltson haragos villámszavakat, ne veszekedjen
mennydörögve a földdel, s ne verje le jégkavicsokkal
a gyümölcsfák virágait.
Amíg így aggódott felhőmama Párácska sorsa fölött, az egyre növekedett, egyre erősebb lett, s egyedül szaladgált a hegy csúcsai felett. Egyik reggel odaállt szülei elé, és így szólt:
— Most már megnőttem, erős vagyok, engedjetek
el világot látni.
Felhőpapa büszkén nézett Párácskára, s így válaszolt:
— Menj csak, fiam, vándorold be az eget, szórjál

www.badacsonytomaj.hu

Fotó: Óvoda
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PROGRAMAJÁNLÓ 12. SPURI BALATON SZUPERMARATON

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézménye tisztelettel meghívja Önt az Egry József
Emlékmúzeum megnyitójára, 2019. május 3-án pénteken 17.00 órára az Egry József Emlékmúzeumba
(Badacsony, Egry sétány 21.).

2019. március 21-24. között rendezte a Budapest
Sportiroda négy napos Balaton-kerülő versenyét. A
Szupermaratonon belül különböző betétszámokra
lehetett nevezni, a Félbalaton Szupermaraton, azaz a
Badacsony-Siófok 94,9 km-es táv teljesítését jelentette. Badacsonytomaji indulók is voltak a nevezők
között, Csik-Vastag Tímeát kérdeztük az élményekről,
tapasztalatokról és az elért eredményről.
Melyik távra neveztél? Milyen élményekkel,
tapasztalatokkal gazdagodtál? A futóéletem első
versenye a tavalyi Balaton Öböl-félmaraton 21 km-es
távja, amin közösen indultunk a lányom, Farkas Flávia
kezdeményezésére és azóta családi kihívás volt egyegy futóverseny, de az igazi szerelem mégis ez a Balatont körbefutó nagy szupermaraton, amire ebben az
évben csapattal neveztünk. A harmadik csapattag egy
kedves ultrafutó ismerősünk volt, aki örömmel vállalta,
hogy besegítsen a hatalmasnak tűnő táv lefutásában.
A kétnapos FélBalaton Szupermaraton első napján
Badacsonyból Balatonfüredre, a második napon a
balatonfüredi Tagore sétányról azzal a reménnyel rajtoltunk el, hogy 94,9 kilométer lefutása után sikeresen
célba érjünk Siófokon, és ezzel teljesítsük a kétnapos
tókerülő kihívást. Az esemény négy napján 26 nemzet
2680 futója állt rajthoz. A szám talán kicsit mutatja,
hogy mekkora kihívás és élmény a Balatont megkerülni futva. Tengernyi élmény, a mosolyok, integetések,
görcsölés, kishitűség, sérülés, lelkes szurkolók, dudáló
csapatautók, néha vánszorgó, néha szinte repülő, de
mindig egymást segítő futók, gyönyörű napos idő,
lélegzetállító balatoni panoráma, teljes kimerültség
és a célbaérés eufóriája... ez nekünk a Szupermaraton.
A 94,9 km-t 9 óra alatt teljesítettük, ezzel BadacsoNYargalók csapatnévvel kategóriánkban 33-ból 15.
helyezést értük el, ami nekünk hatalmas eredmény
először indulva ezen a versenyen.
Honnan ered a futás szeretete? Mi motivál? A
futás évek óta közös szenvedélyünk a lányommal,
egymást segítve, motiválva. Három éve én kezdtem
el, 2 éve a lányom a rendszeres futást, ami mára a
mindennapi életünk részévé vált és ami nekem ennél
sokkal fontosabb, hogy az életünk, amit egyenlőre

AMNESZTIA NAPOK

BSE HÍREK

A Városi Könyvtár Amnesztia Napokat tart. 2019.
április 6-14., valamint május 6-12. között a nyitvatartás
ideje alatt késedelmi díj fizetése nélkül lehet visszaadni a lejárt határidejű dokumentumokat. Kérjük olvasóinkat, éljenek a felkínált lehetőséggel!

Felnőtt csapatunk győzelmi sorozattal kezdte a
bajnoki szezont és a TIAC ellen is továbbjutott a
megyei kupában. A szezonrajton Peremartonban hátrányból sikerült 3:1-re győznie a csapatnak, a sereghajtó Nemesvámos ellen örömfocit láthatott a Szigligetre kilátogató népes publikum. A TIAC több fiatalt
is szerepeltetett a kupamérkőzésen és csapatunkban
is bemutatkozhatott Pál Bence és Samu Vajk, akik az
U19-es csapat meghatározó tagjai. A Pét elleni rangadón a vártnál simább játékkal, már 4:0-ra is vezetett
a csapat, itt már kicsit kiütközött a sorozatterhelés.
Eredmények: Peremarton BSC - B.tomaji SE 1:3
Gól: Kiss J. (2), Kocsor M.; B.tomaji SE - Nemesvámos:
10:1 Gól: Kiss J. (3), Kiss G. (3), Mékli M. (2), Tombor P.,
Csik M.; B.tomaji SE - Péti MTE 4:2 Gól: Kiss J. (2), Mékli
M. (2). Kupa: B.tomaji SE - TIAC VSE 7:2 Gól: Kiss J. (2),
Kiss G., Szombathelyi F., Csik Zs., Tombor P., Mékli M.
U19-es csapatunk a peremartoni fiaskó után
mindkét hazai mérkőzését érett játékkal, megérdemelten nyerte meg 2:0-ra az idősebb játékosokat felvonultató ellenfelekkel szemben.
Továbbra is várjuk fiatalok jelentkezését az utánpótlás csapatainkba, sajnos a Bozsik-tornákon résztvevő
UP csapataink többször is létszámhiánnyal küszködnek.
Elkészült a pálya körül az új kerítés. A vállalkozó
3 nap alatt végzett a kivitelezéssel. Köszönjük az
Önkormányzat támogatását és a Városüzemeltető
közreműködését a munkálatokban.
Lukács L.

BARÁTI-CSALÁDI
HORGÁSZTALÁLKOZÓ
Badacsonytomaj 15 éve kapott városi rangot, a
Badacsonyi Sporthorgász Egyesület pedig az idei
évben ünnepli megalakulásának 60. évfordulóját. A
jubileumi évfordulók méltó megünneplése céljából
Baráti – Családi Horgásztalálkozóra kerül sor. Időpont:
2019. április 27. (szombat) Helyszín: Badacsonytomaj
Strand. Program: 6:00-11:30 óra Horgászverseny a
Badacsonyi Sporthorgász Egyesület tagjainak a
részére; 12:00-15:00 Madarász Ildikó, a „Balaton Háziasszonya” interaktív élménykóstolója – Csalétkek a
halétken; 13:00- 15:00 Kézműves foglalkozás Mónival;
12:00-17:00 óra Fanyűvő Játékpark; 12:00- 17:00 óra
A délután hangulatfelelőse: Dj Rádai. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

REKORDKÍSÉRLET
2019. április 29-én van a Tánc Világnapja. A táncművészet legnagyobb ünnepén a Tördemic Néptáncegyüttes és a Szín-Vonal AMI kezdeményezésére
országos rekordkísérlet készül településünkön,
hagyományőrző Zöldág-járás tömegszerűségi-kísérlet vonatkozásában. Az eredményt hitelesíti Sebestyén István, a Magyar Rekord Egyesület elnöke, a
magyar rekordok regisztrátora. Fővédnök: dr. Sándor
Ildikó - néprajzkutató, Hagyományok Háza; Fenyvesi
Zoltán-országgyűlési képviselő. Védnök: Krisztin. N.
László polgármester. Regisztráció kezdete: 2019. április 29. 12:30 óra. Rekordkísérlet időpontja: 14:00 óra.

MEGHÍVÓ

SZÜLŐFÖLD
VARÁZSA
Mezítláb szaladtam a vadvirág mezőn
Ebihalas tócsák között botorkálva,
Csérregő bíbiccel versengve, megállva.
Talpamat finom, lágy széksó simogatta
Kamillák, pipacsok, szarkalábok, között,
Verő tiszta égen, egy gólya körözött.
Pacsirta énekelt és lágyan trillázott,
Hullámzó délibáb a mezőn cikázott,
A somfa virága bőven illatozott.
Áttekintve a zölden viruló határt
Buja ölelésben oly sokáig bezárt,
Amely engem szeret, s örökké visszavárt.
(Harmati Mikós)

www.badacsonytomaj.hu

távoli kilométerek választanak el, egy közös szenvedélyben sokkal közelebb kerül egymáshoz. A Balaton
partján, Badacsony-hegyen az erdőben futni óriási
érzés és ez nekünk itt az otthonunkban adatik meg ezt azóta tanulta meg a lányom is, amióta elköltözött
innen… Következő nagy kihívásunk az ULTRABALATON 100 km-es októberi terepfutóversenye lesz,
ahová már hét badacsonytomaji indulóval neveztünk
/20 évestől 50 évesig/. Reméljük a futás és ezáltal a
sport szeretete egyre inkább megmozgat majd minden korosztályt városunkban.

Fotó: Csík-Vastag Tímea
A verseny badacsonytomaji szempontjából fontos
mozzanatait a BSI-Mozogj velünk! az alábbiak szerint
foglalta össze: „A 12. Balaton Szupermaraton 4 napos
váltói között a Szamosközi Péter, Laposa Bence, Laposa Lilla összetételű „Aranyhal” nevű váltó 17:37:59-ös
idővel a célba ért 156 csapat között a 46. helyen teljesítette a 196 km-es távot. A csapattagok közül Lilla a
Laposa Borászat marketingese, testvére Bence pedig
borászként dolgozik a családi vállalkozásban. A BadacsoNyargalók nevű váltó (Csik-Vastag Tímea, Farkas
Gábor, Farkas Flávia Titánia) a 2 napos FélBalaton Szupermaratonon indult és a 94 km-es kétnapos versenyen
15. helyet szerezte meg 09:16:50-es idővel a 39 csapatot
felvonultató mezőnyben. A badacsonytomaji strandtól
rajtoló Spuri MaratonFüred versenyünkön a futók között
volt Csollány Szilveszter olimpiai, világ és Európa bajnok
tornász, aki élete első klasszikus maratoni távjának
(42,2 km) teljesítésére vállalkozott. Az egykori világklasszis tornász 5:25:22-ös idővel ért célba a balatonfüredi Tagore sétányon felállított célban.”

FOLLY ARBORÉTUM
ÉS BORÁSZAT
NYÍLT NAP

Idén is megrendezzük a már hagyománnyá duzzadt ingyenes, családi nyílt napunkat, ahol egész nap
színes programokkal várjuk a kicsiket és a nagyokat
egyaránt. A nap folyamán fellép Szakonyi Milán és
Hajdu Klára, Hangácsi Márton és a Stereo Swing.
Velünk lesz a kisebbek nagy kedvence a Fanyűvő
Játékpark, készülünk solymász bemutatóval és a múlt
évben nagy sikerrel futott traktoros birtoklátogatással.
Jótékonysági toboz aukció keretein belül pedig folytatódik adománygyűjtésünk a Down-szindrómások
részére.
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MÁRCIUS 22. A VÍZ VILÁGNAPJA –
MEGEMLÉKEZÉS NABE MÓDRA

vát, mert a tó vizének és élővilágának védelmében a
legnagyobb szerepe a parti sáv természetességének
van. Mindnyájunknak érdeke és kötelessége, hogy
lehetőségeihez mérten óvja, védje hazánk legnagyobb
édesvizű tavát. A program a Balaton megkoszorúzásával folytatódott. Mindhárom csoport egy-egy saját
készítésű, tavaszi kerti virágokból és zöldekből font
koszorút dobott a vízre. Az ünneplőkön kívül az ott
úszkáló hattyúk és vadkacsák is érdeklődve figyelték,
merre visz az útjuk. A mélyen elgondolkodtató, komolyabb dolgok után a délután további részében a játéké,
a mókáé és a baráti beszélgetéseké volt a főszerep.
Kicsik és nagyok mind megtalálták a nekik tetsző
elfoglaltságot, volt vízbár, vízkóstoló, társasjátékok,
vizes ügyességi játékok, víztakarékossági tanácsadás.
Nagy örömünkre az igencsak fogós kérdésekből álló
„Víz-kvíz” nyertese a tomaji csoport egyik csapata lett.
Az összejövetel sikeréhez nagyban hozzájárult a kora
nyárias idő és vendéglátóink gondoskodó figyelme: a
víz-napi pikniken senki nem maradt sem éhen, sem
szomjan, a terülj-terülj asztalkák roskadoztak a sok
finom, édes és sós házisüteménytől.
Köszönjük az ábrahámhegyi NABE csoportnak a
meghívást, a körültekintő szervezést, a rendesi csoportnak és a szép számban megjelent (nem egyesületi
tag) érdeklődőnek a közös, jó hangulatú, igazán tartalmas délutánt! A NABE badacsonytomaji csoportja

BADACSONY

A Víz Világnapja egy nemzetközi esemény, az
ENSZ közgyűlése hívta életre, 1993 óta minden év
március 22-én tartjuk. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvíz-készletek veszélyeztetettségére.
E jeles nap minden évben más és más nézőpontból
hívja fel figyelmünket a víz alapvető szerepére. Az
esemény idei szlogenje: “Vizet mindenkinek!” Ez a jelszó pontosan érzékelteti, milyen nagy kihívás ma a
világban, hogy minden egyes embernek elérhető
legyen a víz. A Nők a Balatonért Egyesület csoportjai
-így a badacsonytomaji is- mindig megemlékeznek a
Víz Világnapjáról, az utóbbi években szinte az egész
Balatont felölelő rendezvényként, a települések
strandjain, Víz-napi Balcsi Party szervezésével. Idén
azonban egy még különlegesebb módját választottuk
az ünneplésnek: az ábrahámhegyi NABE csoport
meghívására, a balatonrendesiekkel együtt mi is részt
vettünk a három szomszédos csoport közös összejövetelén az ábrahámi strandon. Természetesen előtte
a mi partunkon, a tomaji strandon szokásunkhoz híven
megkoszorúztuk a Balatont, majd a „Séta a vizeinkért”

szlogen jegyében mindannyian együtt átsétáltunk
Ábrahámhegyre. Ott a helyi csoport vezetője, Rácz
Andrea köszöntötte az egybegyűlteket, és mondott
néhány gondolatot arról, miért fontos, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön a víz, ez a nélkülözhetetlen természeti kincs. Ezután csoporttagunk,
Szántainé Ruzsa Mariann hívta fel a figyelmet a Balaton körüli fejlesztések jövőben jelentkező esetleges
káraira. A balatoniaknak az idei világnapon a természetes partszakaszok - utóbbi időkben sajnálatosan
felgyorsult - csökkentése ellen kell felemelnie a sza-

Fotó: Sall Csaba

ELMONDTÁK
Hévízen voltunk a férjemmel 1 hétig, a Kiss József
Alapítvány és ennek kezelői jóvoltából. Nagyon kellemesen telt az idő, pihenéssel, sétával és fürdőzéssel. A lakás jól felszerelt, kényelmes, az étkezés egy

közeli étteremben volt. Az étel finom, a kiszolgáló
személyzet kedves és rugalmas volt. Csak köszönettel és jó emlékekkel gondolunk erre a hétre.
Lahlouh család

HÚSVÉTI TOJÁSFÁT
ÁLLÍTOTTAK

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
Iskolánk 3-4. és 5-6. osztálya február 1-jén Veszprémben megtekintette a Pannon Várszínház előadásában A Pál utcai fiúk című zenés színdarabot. A gyerekek nagy izgalommal várták az ismert történet színházi feldolgozását. Az alapmű megzenésítése Geszti
Péter és Dés László nevéhez fűződik. A látványos és

zenés színpadi elemekben gazdag előadás a gyerekek
figyelmét teljes mértékben lekötötte. A tapasztalatok
szerint az egyik kedvenc felsős olvasmány Nemecsek
Ernő története. A szerzett színházi élmény segítséget
nyújt a regény feldolgozásához és kedvcsináló az olvasás népszerűsítéséhez.
Riteczné Lesz Renáta

BUBORÉKÁVAL A DOWN-SZINDRÓMÁSOKÉRT
Március 21-e a tavasz első napja, egyben 2012
óta a Down-szindróma világnapja is. A világnap célja
a figyelemfelhívás mellett az is, hogy tudatosítsák az
emberekben a Down-szindrómás emberek szerepét
a társadalomban. Március 16-24. között a Folly Arborétum és Borászat példaértékű, figyelemfelkeltő jótékonysági akciót hirdetett azzal, hogy a Buboréka rozéból befolyt teljes bevételt felajánlotta a Down Alapítvány Korai Fejlesztő Központ részére. Dr. Folly
Rékát, az arborétum tulajdonosát kérdeztük a kezdeményezésről.
Miért a Down Alapítványt kívánjátok támogatni?
Miklós 2016. júniusában született Down szindrómával
Judit húgom harmadik gyermekeként, azóta boldog
és elégedett kisgyermekként cseperedik és gyarapítja minden szempontból családunkat. Hálásak

Fotó: Folly Arborétum

vagyunk a Down Alapítvány Korai Fejlesztő Központjának. Szeretnénk ezt az intézményt támogatni, ezért
indítottuk útjára a kampányt.
A Buboréka gyümölcsös, frissítő, könnyed bor.
Hogyan esett rá a választás? A Down-szindrómások
világnapja tavasszal van, így mi is egy igazi tavaszias
ízvilágú borunkat választottuk erre a kampányra. A
bor neve, megjelenése, íze könnyed, vidám, jókedvet
hoz az életünkbe, ahogy a Down-szindrómával élők
a társadalomba, csak észre kell tudnunk venni a bennük rejlő energiákat, a mindig pozitív kisugárzásukat,
és félre kell tennünk félelmeinket a sérült embertársainkkal való kommunikációtól.
Sikeresnek ítéled meg a kezdeményezéseteket?
Szeretnénk hagyományt teremteni kampányunkkal,
mellyel a Down-szindrómás gyermekek színvonalas
fejlesztésében tudunk segítséget nyújtani. Ez az első
alkalom, tehát remélem ezt a kezdeti lendületet és
érdeklődést később is fent tudjuk tartani, dolgozni
fogunk ezen. Március 16-24. között 233 palack Buboréka rozét értékesítettünk az arborétumban és a
webshopban, a befolyt összeg 466.000 Ft volt. Az
idei Nyílt napon, május 11-én Pinus coulteri, azaz óriás
toboz aukciót rendezünk, az ebből befolyt teljes
összeget szintén a Down Alapítvány számára ajánljuk
fel. Tavaly volt az első ilyen, klasszikus bekiabálós,
vidám licit, mellyel a badacsonytomaji óvodát támogattuk, akkor 100.000 Ft-ot gyűjtöttünk össze, ebből
a pénzből cserélték le a szivacsokat kiságyakra.

www.badacsonytomaj.hu

Fotó: Nyugdíjas E.
A Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete a
Közösségi Háznál felállította a tojásfát. Köszönet a
tagoknak és a VN Kft-nek a segítségért.
Lukács Antalné elnök

Folytatás az 1. oldalról.

UJHELYI IMRE
DÍJAT KAPOTT
DR. MÁJER JÁNOS
Dr. Májer János tudományos tanácsadó, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti
és Borászati Kutatóintézet intézetigazgatója, a Badacsonyi Kutató Állomás vezetője rangos elismerést,
Ujhelyi Imre Díjat vehetett át Dr. Nagy István Agrárminisztertől. Az állami kitüntetés, a mezőgazdaság,
az élelmiszeripar, valamint az agrárszakoktatás területén végzett kiemelkedő teljesítmény elismeréséül
adományozható. Dr. Májer János a szőlő fajtaértékkutatásában, a szőlő talajerő-gazdálkodásában és a
környezetbarát szőlőtermesztési módszerek fejlesztésében elért eredményeiért, publikációs tevékenységéért, kimagasló szakmai munkája elismeréseként
vehette át, mellyel hozzájárult a nemzet gyarapodásához és a magyar agrárium megerősödéséhez. Elismerését az 1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc Évfordulója alkalmából megrendezett kitüntetési
ünnepség keretében, a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum és Könyvtárban vette át.
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BORBARANGOLÁS JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
BORVACSORÁK
– Pünkösdi Eljegyzés Badacsonyban
április 13. Borbarátok Vendéglő; április 20. Istvándy
Borműhely; április 27. Málik Pince; május 4. Sabar
Borház; május 11. Szépkilátó Borozó; május 18. Tilia
a Badacsonyi Borvendéglő; május 25. Válibor
További információk: www.badacsony.com,
facebook: Borbarangolás Badacsonyban

AKTÍV BADACSONY
– ÉLMÉNYTÚRÁK
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület hat éve
szervez vezetett, bakancsos túrákat.
Az idei évben új helyszínek és még több élmény
vár a környéket megismerni vágyókra. Az élménytúrákon a Balaton, a Badacsony környékének változatos
hegyeit, gazdag földtani örökségét, állat-és növényvilágát, történelmi és kultúrtörténeti értékeit ismerhetik meg a résztvevők. Szakvezetéses túrát indítunk
a Badacsonyon, Szent György-hegyen, Csobáncon,
Tóti-hegyen, Szigligeten és Ábrahámhegyen is. A
túrákon való részvétel díjköteles, valamint előzetes
bejelentkezés szükséges. Részvételi díj: gyermekeknek: 6 éves korig: ingyenes; 6-14 éves korig: 500,Ft/fő; felnőtteknek: 1.000,- Ft/fő. Előzetes bejelentkezés: Tourinform Iroda, Badacsony: Tel.: +36 87/531
013; badacsonytomaj@tourinform.hu
Áprilisi-májusi túraprogram: Április 21. HOLDFÉNYTÚRA a Csobáncon; Április 27. AGÁRKOSBOR TÚRA
a Badacsonyon; Május 11. KIKELET TÚRA a szigligeti
KAMONKŐ-TANÖSVÉNYEN; Május 19. MEGHÓDÍTJUK A GULÁCSOT!; Május 25. SÁRKÁNYÖLŐ SZENT
GYÖRGY NYOMÁBAN
További túrák, információk: www.badacsony.com

TOURINFORM IRODA
8261 Badacsony, Park u. 14. Tel.: 06 87 531 013,
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
Nyitvatartás: áprilisban hétfőtől péntekig 10:0016:00-ig, májusban hétfőtől péntekig 10:00-17:00ig, szombaton és vasárnap 10:00-15:00-ig.

GASZTROHEGY/7.
Lávakő hétvége

Egy vulkánon élünk, és ezt néha elfelejtjük. Pedig
a láva, a bazalt nem csak a szőlőt, a mi életünket is
átjárja, mindig itt van. Ezen a hétvégén kövön és grillen sütünk, húsok, sajtok, zöldségek sisteregnek majd
roppanósra, vagy épp puhára. Végre újra a szabadban, a legszebb hegyi teraszokon!
Résztvevők: Tölgyes Kúria; Bonvino Borbár, Borbarátok Vendéglő, Istvándy Borműhely, Tilia Borvendéglő, Pláne Badacsony borterasz, St. Orban Étterem,
Laposa Birtok, Kisfaludy-ház

Dátum: 2019. június 9., vasárnap
Romantikus eljegyzés Pünkösdkor, a badacsonyi
Rózsakőnél, mely varázserővel bír! Gyere el a pároddal, ne hagyjátok ki ezt az élményt! Várunk benneteket június 9-én!
Egy legenda, mely tovább él...
Ilyenkor a párok és vendégeik a badacsonytomaji
Bazalttemplomtól felsétálnak a Badacsony-hegyre,
a Rózsakőhöz, ahol ünnepélyes keretek között megtörténik a ceremónia. (Ha valaki idén szeretne megházasodni, és meg is van hozzá a megfelelő partner,
megéri jelentkeznie a pünkösdi eljegyzésre, hiszen a
legenda örök boldogságot ígér!) Már jóval a kézfogó
előtt kiválasztjuk az Eljegyzési Bort, amit majd a Szegedy Róza Háznál meg is kóstolunk. Ráadásul a legszerencsésebb pár egy hosszú hétvégére próba nászutat is nyer a Vulkánok Völgyében, Badacsonyban.
Az Eljegyzés programja:
11:00 Jegyespárok ünnepélyes köszöntése a
Bazalttemplomnál Badacsonytomajon. Pünkösdi
menet indulása a Dottó vonattal, útközben a Pünkösd
köszöntése énekkel, tánccal. A kijelölt megállóknál
borral, finomságokkal kínálják a párokat és vendégeiket. A rendezvény alatt lakodalmi játékokkal,
hagyományokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők!
A jó hangulatról, vidámságról, énekről és táncról a
Tördemic Néptáncegyüttes gondoskodik.
Az állomások: Borbarátok Étterem, Bacchus
Apartman & Borbarlang Vinotéka, Dísztér, Rózsakő,
Szegedy Róza-ház Irodalmi és Bormúzeum.
13:00 Romantikus eljegyzés a szerelmesek kövénél, a Rózsakőnél, ahol a jegyespárok kapnak egy

kézműves eljegyzési gyűrűt, hogy örökre emlékeztesse őket a Badacsonyban tett fogadalmukra.
14.00 Koccintás a jegyespárokkal a Szegedy
Róza-háznál az eljegyzések borával, ahol a párok
kívánság lufikat engednek el, majd sorsolásra kerül
a badacsonyi hosszú hétvége.
14.30 Közös tánc a Tördemic Néptáncegyüttessel.
Hogyan is lehet jelentkezni? Az eljegyzésen a
részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
kötött, ezért küldj egy rövid fényképes bemutatkozást
a badacsonytomaj@tourinform.hu e-mail címre. Pár
mondatban írd le a találkozásotok történetét, a
hobby-tokat, vagy bármit, amit fontosnak tartasz
elmondani magatokról.

Fotó: B.C.T.E.

További információ: Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesület – Tourinform Iroda; +3687/531-013; badacsonytomaj@tourinform.hu; www.badacsony.com

VÁLTOZÁSOK
A HORGÁSZ ÜGYINTÉZÉSBEN
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Horgászokat, hogy a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület Elnökségének
határozata alapján 2019. április 30-ai hatállyal megszűnik a két egyesület közötti együttműködés. Ennek
következtében május 1-jétől a TOURINFORM Irodában csak Balatoni területi horgászjegyeket értékesítünk az érvényes Állami Horgászokmánnyal rendelkező Horgászok részére.

NINETTA CUKRÁSZMŰHELYE
Férhezli Ninetta cukrásszal beszélgettünk.
Mutasd be magad néhány szóban. 1990-ben születtem, Tapolcán. Születésem óta Badacsonytomajon
lakom. Ide jártam óvodába és itt végeztem el az általános iskolát is. Az érettségi elvégzése után tanultam
a cukrászatot. 4 éve nyitottam meg a cukrászműhelyemet. Szerencsére már elég sokan ismerik a munkáimat a környéken-és már messzebb is.
Miért éppen a cukrász szakmát választottad?
Mit sütöttél életedben először? Nagyon szerettem
rajzolni, kreatív dolgokat készíteni. 8. osztályban még
nem tudtam eldönteni „mi leszek, ha nagy leszek”,
ezért az érettségi mellett döntöttem, majd ott az utolsó évben határoztam el, hogy a cukrászatot választom. Életemben először meggyes piskótát készítettem.
Tanítottak, vagy inkább el kellett lesned a fortélyokat? Természetesen az alapokat úgy tanultam, de
nagyon sok mindent az internetről lestem el, mint pl.
a figura torták készítése. Hogyan lehet egy sima tortából kutya, cica, béka...formát „faragni”.
Számos magyar eredetű cukrászati termék van
– rétes, debreceni fonatos, Dobos-torta, Rigó Jancsi
és társaik – mely az bizonyítja, hogy a cukrászatban

www.badacsonytomaj.hu

is lehet maradandót alkotni. Törekszel hasonlóra?
Én inkább a torták „kinézetével” szeretnék maradandót alkotni. Minél kreatívabb, minél bonyolultabb
egy elképzelés, annál jobban szeretem. Kitalálni,
hogyan álljak neki, hogy fogom faragni, felépíteni,
olyan lesz-e a végeredmény, amilyenre szerettem
volna és hogy a megrendelőnek tetszik-e majd.

Fotó: Ninetta Cukrászműhelye
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AZ ÉLET IGÉJE – 2019. ÁPRILIS
„Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat,
nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.” (Jn
13,14)
János evangélista a lábmosást helyezi középpontba, amikor a Jézussal töltött utolsó órákra emlékezik a halálát megelőzően. Az ókori Keleten ezt a
feladatot általában rabszolgák végezték, a poros utakon érkező vendéget részesítették benne a szívélyes
fogadtatás jeleként.
A tanítványok éppen ezért először tiltakoznak, és
visszautasítják Mesterük gesztusát, de ő aztán elmagyarázza: „Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam
lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás
lábát.”
János ezzel a jelentőségteljes képpel feltárja előttünk Jézus egész küldetését: Jézus az Úr és Mester
belépett az emberiség történelmébe, hogy minden
egyes emberrel találkozzon, hogy szolgáljon és elvezessen bennünket az Atyával való találkozáshoz.
Jézus egész földi élete során napról napra levetette
nagyságának minden jelét, és most arra készül, hogy
életét adja a kereszten. Arról beszél tanítványainak,
amit örökül hagy nekik, ami leginkább a szívén fekszik:
„Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.”
Világos és egyszerű a meghívás, mindannyian fel tudjuk fogni,
és azonnal gyakorlatra is tudjuk
váltani minden helyzetben, bármilyen társadalmi és kulturális
környezetben éljünk is. Jézus
élete és szavai által föltárta a
keresztényeknek Isten szeretetét,

KÖZÉRDEKŰ
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) H.: 12.30-16.00 óráig; Sz.:
13.00-16.00 óráig; P.: 08.00-12.00 óráig (K., Cs. zárt nap).
Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289
Fogadóórák:
(előzetes bejelentkezés a +36-87/571-270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első H.: 14.00-16.00 óráig,
Orbán Péter alpolgármester
minden hónap harmadik H.: 14.00-16.00 óráig
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második H.: 14.00-15.00 óráig
Wolf Viktória jegyző
minden hónap első Sz.: 13.00-16.00 óráig
Dr. Gáli Mihály ügyvéd fogadóórát tart a soros Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság üléseinek napján a Városházán
13.00-15.00 óráig
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ábrahámhegyi Kirendeltsége:
minden hónap első szerdája 09.00-11.00 óráig
Badacsonytomaj VN Kft. +36-87/571-048, Fax: +36-87/571057, e-mail: uzemeltetes@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu
Fogadó óra: H., Sz., P. 08.00-14.00 óráig
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., Sz., P.: 10.00-18.00 óráig, Szo.: 09.0013.00 óráig. Tel: +36-87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény – Tájház: Zárva
Egry József Emlékmúzeum: Zárva
Orvosi rendelők (Badacsonytomaj, Kert u. 32.)
Gyermekorvosi ellátás: dr. Karasszon Diána
Rendelési idő: H., K., Sz., P.: 11.00-13.00 óráig, Cs.-ön nincs
rendelés.
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: +36-87/471-123. Rendel:
H., Sz., Cs., P.: 08.00-12.00 óráig, K.: 14.00-16.00 óráig.
Sürgős esetben hétköznap 08.00-16.00 óráig hívható: +3630/901-9869. Hétköznap 16.00 órától másnap reggel
08.00 óráig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.:
(átszervezés miatt) +36- 88/412-104 vagy 104

EGYHÁZ

2019. április

ezért ők „adósai” a többi embernek: utánozniuk kell
Jézust a testvérek befogadásában és szolgálatában,
hogy ők maguk is hirdessék a Szeretetet. Jézushoz
hasonlóan először konkrét szeretettel, azután pedig
reményt és barátságot sugárzó szavak is kísérhetik
tetteiket. Tanúságtételünk annál hatékonyabb lesz,
minél inkább odafigyelünk a szegények ingyenes
szolgálatára, és óvakodunk a szolgalelkűségtől a
vezetők vagy befolyásos emberek irányában. Az
összetett és tragikus helyzetekben is, amelyek
kicsúsznak a kezünkből, tehetünk valamit azért, hogy
a „jó ügyét” szolgáljuk. Ne féljünk nagylelkűen, felelősséggel belemenni ezekbe a helyzetekbe, és ne
várjunk viszonzást. Jézus nem csak személyes tanúságtételünket kéri ott, ahol élünk, hanem a közösségi
tanúságtételt is, mint Isten népe, melynek alaptörvénye a kölcsönös szeretet.
„Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.”
E szavak után Jézus így folytatja: „Példát adtam,
hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg… Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok
lesztek.”
Chiara Lubich így magyarázta az Evangéliumnak
ezt az igéjét: „»…boldogok lesztek.« Egymás szolgálata, a kölcsönös szeretet, amelyet Jézus ezzel a zavarba ejtő
gesztusával tanít, egyike az általa
hirdetett boldogságoknak. […]
Hogyan éljük hát ezt az igét a
hónap folyamán? Jézus követése,
utánzása nem azt jelenti, hogy
szolgaian ismételjük az Úr mozdulatait, még akkor sem, ha
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dáját mindig szem előtt kell tartanunk. Jézust követni
annyit jelent, mint megérteni, hogy kereszténységünknek akkor van értelme, ha a többiekért élünk,
ha úgy fogjuk fel létünket, mint testvéreinknek végzett szolgálatot, ha egész életünket erre az alapra
helyezzük.
Ha így élünk, megvalósítjuk azt, ami leginkább
Jézus szívén fekszik, így rátalálunk az Evangélium
lényegére. Így igazán boldogok leszünk.”
LM
István atya
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Melyik badacsonytomaji épület belső teréről készült
a fotó? A sikeres megfejtők közül egy szerencsés
tárgy jutalomban részesül! A nyerteseket postai
úton/e-mailben értesítjük. A megfejtések leadási
határideje: 2019. május 6. A megfejtéseket postán és
e-mailben (media@badacsonytomaj.hu) is elküldhetik, vagy leadhatják személyesen Badacsonytomaj
Város Önkormányzat Kulturális Intézménye irodájában ügyfélfogadási időben. Kérjük a megfejtőket,
hogy elérhetőségüket (e-mail cím és telefonszám)
feltétlenül adják meg!
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