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ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL
Fotó: Kálóczi B.

A farsangi ünnepléseket és mulatozásokat sokan kedvelik. Vannak, akik szívesen és aktívan részt is vesznek benne, így a településünk óvodájába és iskolájába
járó gyermekek is, míg mások inkább csak lelkes szemlélőként járulnak hozzá az ünnep sikeréhez. Elérkezett a farsang, a csodás átváltozások ideje. Ilyenkor
mindenki azzá válhat, akivé, vagy amivé csak szeretne.

Tudósításunk a 4. oldalon.

ÚJ ÉV, ÚJ KÖLTSÉGVETÉS

PIPITÉR TÁBOR

Badacsonytomaj Város képviselő-testülete januári ülésén elfogadta a város
2019. évi költségvetését. Az idei büdzsé előkészítését, az új költségvetés irányait
és főbb sarokpontjait az önkormányzati képviselők értékelték.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata egy újabb sikeres pályázatának jóvoltából interaktív foglalkozások keretében népszerűsítik a szelektív hulladékgyűjtést a helyi óvodában. A program keretében bemutatják a kisgyermekeknek
a hulladékok újrahasznosítását és felhívják figyelmüket a hulladékképződés
megelőzésére is.

Tudósításunk a 2. oldalon.

www.badacsonytomaj.hu

Részletek a 3. oldalon.
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TUDÓSÍTÁS A KÖLTSÉGVETÉSRŐL
Január végén egyhangú szavazással elfogadta a
Képviselő-testület Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2019-es költségvetését. Önkormányzat
és intézményei esetében a költségvetés bevételi és
kiadási főösszege 4.284.882.883 Ft, melyből
3.047.393.941 Ft felhalmozási kiadás, ebből
3.009.230.283 Ft pályázat útján megvalósuló. Az éves
költségvetésről, a számok mögött meghúzódó szándékról és a sarokpontokról kérdeztük Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő- testületét, valamint az Intézményvezetőket, ügyvezetőket.
Forintos Ervin Gyula PÜB. elnök:
A képviselő testület mandátuma lassan lejár.
2019-es év a számvetés éve. Ebben az 5 évben közösen gondolkodva képviselőtársaimmal minden döntésünket, hosszas viták és ahol szükséges volt megfontolt költség előkészítések nyomvonalán haladtunk.
A ciklusban elképzelt fejlesztések és a minket körülvevő pályázati lehetőségek reményeink szerint lassan
célba érnek. Június végére a közbeszerzésen nyertes
vállalkozóknak lejár a kivitelezési határidejük és birtokba, használatra adhatjuk át a jelenleg építés alatt
álló fejlesztéseket. 2019-ben egy óvatosabb költségvetés mellett tette le a voksát a testület és egyben
közösen megfogalmaztuk, hogy 2019 a biztonság
éve. Költségvetésünk keretszámai a pénzmaradvány
figyelembevételével realizálódtak. Csak a rendelkezésre álló források figyelembevételével gazdálkodtunk. A hivatal munkáját, ha lesz alkalmas pályázó
jelentkező 2 fő közterület felügyelővel megnöveljük.
A település bekötőútjaira és központi helyekre árajánlat bekérés stádiumában vagyunk kamerarendszerre,
amely ha szükséges bővíthető. (kb. 5 millió Ft.) A
turisztikai szezon kezdetére már a lakosság rendelkezésére áll a pályázaton nyert 2 db elektromos kisbusz is. A helyi adómértékeken nem változtattunk,
egyedül a reklámhordozók építményadója változik.
A tavalyi évben értékesítettünk több ingatlant, van,
ahol az idei évben már megindulnak a fejlesztések.
Civil szervezeteinket a kérelmüket átbeszélve támogatjuk. Az egészségház és az óvoda, bölcsőde a felújítás után költséghatékonyabban fog működni, és
az idén kialakításra kerül egy parkolósáv a Takarékszövetkezet felőli oldalon. Igaz a Tatay Sándor Általános Iskola a Tankerületi Központhoz tartozik, de
minden vállalható támogatással segítjük gyermekeink
komfortérzetét. A BVKI költségvetésében a tavalyi
programtervhez igazodtunk, kiegészítve egy kora
nyári Sporthorgász Egyesülettel karöltve egy keszegfesztivált. Felvetődött a könyvtár áthelyezése a majdani felújított művelődési házba. A kulturális előadásokra, ha elkészül a művelődési ház az intézményvezető javaslatait befogadtuk. A Céh Turisztikai Egyesület támogatása a tavalyi évhez hasonló keretszámokban pontosul és a kiegészítő általunk elfogadott
turisztikai programokra is fedezetet biztosítunk. A Tátika az idei évben még bérbeadásra kerül. Az idei
évben egy intelligens gyalogátkelőhely megépítésének költségeihez 50%-ban járultunk hozzá. Közel
10 millió forintért, ahol nincs kiépített közvilágítás oda
napelemes rendszerrel működőket telepítünk, megterveztetjük a körforgalomtól Badacsonyörs Csigáskúti szakaszra járda és közvilágítás terveket, badacsonyörsi temető parkoló és egyéb környezetében
felvetődött problémákra megtettük javaslatunkat.
Sportegyesülethez köthető felújítások is hamarosan
befejeződnek, a működéshez éves (3 millió Forint)
megfontolt támogatást biztosítottuk. Badacsonyörsi
játszótér is megújul. Reméljük, hogy a badacsonyörsi
ivóvízhelyzet is hamarosan megoldódik. A képviselő
testület egy nagy közműprogramot is a tervezői költségbecslés alapján 50%-ban támogat, amennyiben

a lakosság a másik 50% önrészt előteremti. Ez a Római
út hiányzó szakasza kiegészítve a Kápolna, Pöltenberg és Kossuth utcával. Megemlítem, hogy a testület
még saját forrásból közel 5 millió forintot saját épületeinek karbantartására betervezett és 5 millió forintos aszfaltprogramot. A Fő utca rekonstrukciója egy
kálvária körút projektben 2019-2022 között fog elkészülni, ha sikerül az előre megterveztetett pályázati
forrást elérni. A nagy turisztikai projektekbe még próbálkozunk (Badacsonytomaj – Badacsony járda, hegyi
utak aszfaltozása… stb.) beépíteni hasznos dolgokat.
A Menü Kft. elszívórendszere is megújul, és úgy gondoljuk a környék legjobban felszerelt közétkeztetője
lehet. Reményeink szerint a visszajelzésekben is ez
fog tükröződni. A Városüzemeltető Kft. ISEKI traktorvásárlásához hozzájárultunk a hatékonyság növelése
érdekében és plusz fedezetet biztosítottunk az éves
foglalkoztatáshoz, hogy strandjaink, parkolóink közterületeink még rendezettebbek legyenek. Az utasellátó épületet ismét megpályáztatjuk. Igaz végleges
döntés még nem született, de szó volt a komplett
közvilágítás fejlesztésről, temetőbővítésről, parkolóépítésről, vízi attrakció pályázatról, csónakveszteglőről. Sajnos a fiatalok helyben tartása egy összetettebb
és nehéz folyamat. Kevés a végzettségüknek megfelelő munkahely és sajnos kevés az éves foglalkoztató is. Közösen meg kell találnunk a mai fiatalság
igényeihez mért lakhatási megoldásokat is. Azonban
mindennap szembesülök, és sok kritikát kapok személy szerint is az élelmiszerellátottság és annak árai
tekintetében. Sok mindenkivel tárgyaltunk már az
elmúlt ciklusban is, a hozzánk eljutott élelmiszerláncok szándékok és vélemények mind azt sugallják,
hogy igazából a 71-es főút mellett lehet rentábilis az
egész éves nyitva tartás pénzügyi oldala. Próbálkozunk a vasúttal is egyeztetni ez ügyben, és akinek
bármilyen kapcsolati tőkéje van élelmiszerlánccal,
kérem a képviselő testületet ez ügyben keresse.
Végezetül, aki bármilyen felvilágosítást kér a fejlesztések tekintetében vagy javaslatot megfogalmaz a
hivatal készségesen rendelkezésre áll.
Orbán Péter – alpolgármester:
Elsőre elfogadta a képviselő testület a költségvetést. A testületünk szem előtt tartotta a kötelező
feladatokat, a kötelező béremeléseket és úgy döntöttünk, hogy a nagyon sok beruházás miatt még
nem tudjuk, milyen plusz költséggel járnak a munkák,
emiatt a képviselő testületünk tartalékot képez. Az
intézményeinknek biztosítottuk a biztonságos működési feltételeket, a városunk működtetéséhez, településünk rendbe tételéhez a VN Kft-n keresztül biztosítottuk a megfelelő személyi és anyagi fedezetet.
A civil szervezeteket hasonló módon támogatjuk,
mint az eddigi években. A sportegyesületnél vettük
lejjebb a költségvetést mivel testületünk nem látta
még az egyesület költségvetését, de amennyiben
szükséges év közben ezt bármikor újra tárgyalhatjuk
és biztosítjuk a forrást. Mivel az egyesületben közel
70 helyi fiatal sportol, él egészségesen, ezért úgy
gondoljuk mindenképpen megéri és szükséges. Civil
szervezetekkel kapcsolatban bármilyen igény felmerülne testületünk nyitott arra, hogy bármikor megtárgyalja és újra gondolja. A fejlesztéseket, beruházásokat inkább megpróbáljuk a pályázatok útján elérni. A fontosabb, szükségesebb kisebb beruházásokat,
fejlesztéseket, karbantartásokat a saját tartalékkeretből szeretnénk megoldani. Folyamatban van a közvilágítás korszerűsítése, képviselő testületünk elhatározta és forrás is biztosított arra, hogy ott ahol terveztetni kellene a közvilágítás bővítését ezt a testületünk napelemes világítási rendszerrel szeretné
megoldani, amire 10 millió forintot különítettünk el.

www.badacsonytomaj.hu
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A város életében a rendezvények meghatározó szerepet töltenek be, ezekre továbbra is szeretnénk biztosítani (Idősek karácsonya, Városnap, Bor7, Badacsonyi Szüret) fedezetet. A 2019-es év a választások
éve lesz, és úgy gondoljuk, hogy a kasszát nem szeretnénk üresen átadni, az utódoknak is szeretnénk
megadni a lehetőséget a település működtetéséhez,
további fejlesztéséhez.
Kun István – képviselő:
Egy évi költségvetés nagyon leegyszerűsítve a
tervek, vágyak és realitások táblázatos formája a számok világában. Tervek, vágyak, realitások: a település
és intézményeinek a felelős magas színvonalon való
működtetése az itt élők az itt ingatlannal rendelkezők
és a hozzánk ellátogatók legnagyobb megelégedésére. Mondhatnánk ezek, vágyak is, mert tudjuk, mindenkinek nem lehet maradéktalanul a kedvére tenni,
de meg kell kísérelni. Mint mindennek, ennek is ára
van, ez jelenik meg számok formájában a költségvetés kiadási oszlopában. De nem csak a kiadásokat
tervezzük, hanem a bevételeket is, melyek vagy teljesülnek, vagy nem. Mint minden évben, most is az
egyensúly megteremtésére törekedett a hivatal és a
képviselő testület. Mindenkinek nagy köszönet a rengeteg munkáért, amit azért tettek, hogy a januári soros
testületi ülésen a képviselő testület el tudja fogadni
az idei évre a költségvetést. Sok-sok áldozatos munkát fektettek bele annak érdekében, hogy a kiadási
tervek és a bevételi oldal kiegyenlítse egymást.
Bevételi oldal:
– állami normatíva: annyi amennyi változtatni nem
tudunk rajt
– adó bevételek: a munkatársak mindent megtesznek
azért, hogy rendeletben megszabott kötelezettségének mindenki eleget tegyen, így ezek bevételét
csak adóemelések árán tudnánk, amit nem szeretnénk.
– egyes intézményeinknél jelentkező bevételek:
strandi illetve parkoló bevételek, melyek a település karbantartásának, működtetésének költségeit
hivatott csökkenteni a VN Kft működésén keresztül.
Ezen bevételek növelésére, mint a VN Kft, mint a
Képviselő testület megteszi a tőle telhetőt. A Városüzemeltető csodálatosan rendbe tartja az üzemeltetésre átadott strandokat, parkolókat, a képviselő
testület pályázati fejlesztésekkel igyekszik hozzá
járulni a fejlődéshez és több bevételhez.
– területek, ingatlanok bérbeadása: nagyon fontos szerep jut a Közterület felügyelői szolgálatnak. Nagyon
örülök, hogy a testület úgy határozott, hogy megalapítja a közterület felügyeleti irodát. Az én elképzelésem szerint minimum 4 Fővel kellett volna indítani, de a realitások és anyagi lehetőségek ezt nem
tették lehetővé, de ha már létre jött és bizonyítja létjogosultságát, akkor lehet tovább fejleszteni.
– pályázati források (melyek, hála a jó Istennek és a
támogatóinknak, döntéshozóknak szép számmal
vannak)
Kiadási oldal:
– nagy teher az ingatlanok, hivatal és intézményi épületek üzemeltetése, rezsi költsége. Ezen energetikai korszerűsítésekkel igyekszünk csökkenteni,
melyek már részben megvalósultak a pályázatoknak köszönhetően.
– költségvetésünk kiadási oldalának jelentős részét
a bérek és járulékaik teszik ki, mindezt úgy, hogy
folyamatosan munkaerőhiánnyal küzd az összes
intézményünk (Hivatal, VN Kft., BVÖKI, MENÜ Kft,
Óvoda) a dolgozók túlterheltek, a vezetőik szintúgy.
Mindemellett szégyelleni való, hogy túlnyomó
többségüknek a minimálbér, vagy annak közelében
van a fizetésük. Nem mondhatjuk, hogy megfizetjük a településünkért dolgozókat. Ezen jelentősen
változtatni kellene, de sajnos a törvényi lehetőségek és az anyagi korlátozottság miatt nem lehet.
Minden tiszteletem az így is maximálisan helytálló

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
elkötelezett, szívvel lélekkel dolgozóké!
– ide soroljuk a fejlesztéseinket, melyeket önkormányzati költségvetésből kiegészített pályázati forrásokból valósítunk meg
– dologi kiadások, melyeket csak nagyon szolidan terveztük, mivel nem tudjuk pontosan az előttünk álló
fejlesztéseket mennyivel kell még kiegészíteni.
Az itt leírtakban nagyon leegyszerűsítettem a
költségvetés kérdését, de mindenki átérezheti, hogy
nem egyszerű és nem fekete-fehér minden. Ha valami jót szeretnénk, ha valami pluszt, annak ára van, és
ez esetleg hiányzik valahonnan máshonnan. Mind
ezek mellett úgy gondolom a legjobbat hozták ki
belőle a költségvetés készítésben résztvevők. Tudjuk,
látjuk, még nagyon sok a megoldandó, fejlesztendő
feladat, de tartalékolnunk is kell, hisz nem élhetjük
fel a jövőnket. A jövőt csak tervezhetjük, remélhetjük,
de nem tudjuk, mit hoz számunkra.
Laposa Bence – önkormányzati képviselő:
Először is minden kollégának szeretném megköszönni a munkáját, mert a költségvetés elkészítése
minden évben óriási feladatot ró a kollektívára, másrészről a 2019-es év költségvetése egy különösen
nagy kihívás volt, hiszen egy soha nem látott főösszegű büdzsé került elfogadásra a különböző pályázati
források miatt. Mindez óriási felelősséget is jelent a
képviselő-testület számára. A költségvetést egy olyan
gazdasági környezetben kellett elfogadni, ahol a
munkaerővel kapcsolatos problémák hatványozottan
jelentkeznek. Gyakorlatilag minden intézményünknél,
minden részében a költségvetésnek látható bérnövekedésre volt szükség, amit természetesen örömmel szavaztunk meg és örülünk neki, de ez azt is
jelenti, hogy nagyon sok része a költségvetésnek
arányaiban nagyon megnövekedett. Igyekeztünk
lehetőségeinkhez képest ezt lekövetni, illetve az
intézményvezetőkkel, cégvezetőkkel egy olyan
kompromisszumot kötni, ami számukra is elfogadható és egy stabil, biztos működést eredményez. Én
azt hiszem ezt mindenkivel sikerült kialakítani.
A lényeges elemek mind benne maradtak a költségvetésben minden intézményünk és gazdasági
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társaságunk működése biztosított, nyilván volt némi
csökkentés, a felmerült igényekből egy kicsit vettünk
vissza, de például a városüzemeltetés tekintetében
még plusz fejlesztési forrásokról is beszélünk, valamint a kulturális intézmény költségvetésébe is azok
a tartalmi elemek benne maradtak, amelyek a minőségi programkínálathoz szükségesek.
Ezzel együtt azok a kockázatok, melyek a pályázati projektek miatt jelen vannak, minket is feszítenek,
tehát mindenféleképpen egy nehéz év elé nézünk.
Amíg ezek a kivitelezési munkák nem záródnak le
és nincsenek meg a végső elszámolások, addig egy
rendkívül küzdelmes év lesz az idei.
Nagy Lajos – önkormányzati képviselő:
Fontosnak tartom, hogy az emberi értékek ne
halványuljanak el, hiszen az emberi kapcsolatok
kialakításához szükséges tapasztalattal az idősek rendelkeznek. A jövő csak akkor lehet az ifjaké, ha ezt a
tudást, tapasztalatot átadjuk nekik. A családjaink és
a településünk működéséhez is mindenkire szükség
van, minden embert értékelnünk kell. Célom az idős
barát önkormányzat kialakítása, a kevesebb jövedelműek, szociálisan hátrányos helyzetben élők segítése, a szociális tűzifa, étkeztetés biztosítása. Továbbra
is állok a rászorulók rendelkezésére.
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal –
Wolf Viktória jegyző:
A hivatal költségvetésében szereplő tételek vonatkozásában a közfeladatok ellátása, az ügyintézés és
az elektronikus ügyintézés hatékony biztosítása a cél
továbbra is 2019-ben, az ügyfélbarát hivatal fenntartása
mellett. Az e-ügyintézéssel kapcsolatban a tájékoztató
anyag honlapjainkon is megtalálható, elérhető.
Menü Kft. – Molnárné Keller Csilla ügyvezető:
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Tisztelt
Képviselő Testületnek, hogy a költségvetés gyors
elfogadásával lehetővé tették a Vidékfejlesztési Pályázat gyors, zökkenőmentes lebonyolításának a lehetőségét. Melynek keretében a MENÜ Kft. konyhájának
eszközei a szellőztetőrendszere, éttermének teljes
bútorzata meg fog újulni a közeljövőben. Köszönet a
magam, dolgozóim, étkező gyermekek, a helyben
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étkező vendégek, s mindazok nevében, akik valamilyen formában igénybe veszik szolgáltatásainkat.
Badacsonytomaj VN. Kft. – Bolla József ügyvezető:
A Képviselő-testület a január végi ülésén, - első
nekifutásra – elfogadta a Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit KFT 2019. évi Üzleti tervét, illetve
költségvetését. Természetesen azért ment ez ilyen
„simán”, mert előtte komoly szakmai és pénzügyi
egyeztetések voltak, amelyeken konszenzus született.
A cég bevétele 142.320.000.- Ft bevétellel, és ugyanannyi kiadással lett tervezve, és elfogadva. Ebből az
önkormányzati támogatás 58.920.000.- Ft, a saját
bevétel pedig 83.400.000.- Ft, amely vélhetően a vállalkozási feladatok bevételeiből keletkezik. Az utóbbiak a strandok-parkolók üzemeltetése, üzletek-területek bérbeadása és az ügyvezetői hatáskörben levő
egyéb vállalkozói feladatok. A VN KFT az utóbbi 4
évben kilábalt válságából, köszönhetően a Képviselő-testülettel és a hivatali apparátussal való korrekt
és előremutató együttműködésnek. A cég működése
stabil és kiegyensúlyozott, a megújult gépparkunk és
az immáron 28 fős létszámunk alkalmas a közhasznú
(településüzemeltetés) és a vállalkozási feladatok jó
színvonalon történő ellátására. A 2019-es évben szeretnénk megterveztetni és előkészíteni kivitelezésre
a Káptalantóti úti leendő telephelyünket, és az újonnan vásárolt ISEKI kommunális traktorunkat további
hasznos adapterekkel fejleszteni.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézménye – Berecz Nikolett intézményvezető:
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézménye többfunkciós intézményként tölti be a
közművelődési intézmény és a nyilvános könyvtár
szerepét. A közösségi művelődésen túl az idei évben
is fontos feladatunk a felnőtt látogatók igényes szórakoztatása, az ismeretterjesztés, a különböző művészeti programok szervezése. Nagy öröm számunkra
az Egry József Művelődési Ház épületenergetikai felújítása. A hamarosan induló Badacsonytomaj Televízió
szervezeti felépítésének kialakítása és hatékony
működtetése hatalmas kihívás számunkra, de örömmel vetjük bele magunkat.

AVAGY „HOGYAN HASZNÁLD
OKOSAN? – BEVEZETÉS
A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS REJTELMEIBE?”

TÁJÉKOZTATÓ
ANTIDISZKRIMINÁCIÓS,
ÉRZÉKENYÍTŐ KÉPZÉSRŐL

A „Hogyan használd okosan? – bevezetés a szelektív hulladékgyűjtés rejtelmeibe?” című projektünk
megvalósítása során Pipitér Tábort szervezünk 3-6
éves óvodáskorú gyermekek részére Badacsonytomajon a Kert utca 14. szám alatt 2019. február 18-22.
között. Célunk, hogy a kisgyermekek körében népszerűsítsük a szelektív hulladékgyűjtést, interaktív és
kreatív foglalkozásokat szervezünk, ahol bemutatjuk
a hulladékok újrahasznosítását és felhívjuk figyelmüket a hulladékképződés megelőzésére. A táborban
megismerkedhetnek a komposztálókassal, találkozhatnak Répa úrral, zenés előadásokat láthatnak, hallhatnak. Lesz Lim-lom mese és Bolba mese, kézműves foglalkozásokon újrahasznosított anyagokból hajtogathatnak és készíthetnek játékokat. Minden kisgyermeket szeretettel várunk! Gyere és használd
okosan! Badacsonytomaj Város Önkormányzata „A
hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére” című pályázatra
benyújtott támogatási kérelme alapján 2.864.694 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
megkötött KNF/720-/2018-ITM_SZERZ számú támogatási szerződés alapján. Köszönjük támogatásukat!

Képzés célja: A Humán szolgáltatások fejlesztése Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és
Badacsonytomajon című, EFOP-1.5.2-16-2017-00032 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló képzési program célja az elfogadó és befogadó szemlélet kialakítása, erősítése. Cél továbbá, hogy a képzésben
résztvevők közelről tapasztalhatják meg a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok világát, megismerkedhetnek különböző hátrányos helyzetű társadalmi csoportok problémainak kezelésével, majd gyakorlati feladatokon keresztül megérthetik a mindennapi kihívásokat, a speciális élethelyzetekből adódó nehézségeket.
Képzés célcsoportja: Azon személyek, akik fejleszteni kívánják a programban
szereplő kompetenciáikat, illetve érdeklődnek a téma iránt. Kiemelt
célcsoport: munkaadók, szociális szférában dolgozók, civil szervezetek vezetői. Képzés óraszáma, intenzitása: 8 óra elmélet + 22 óra gyakorlat, összesen: 30 óra (egy tanóra 45
perces). A képzés tervezett intenzitása: heti 30 óra
/ napi 10 óra. Képzés helyszíne: Badacsonytomaj,
Tatay Sándor Általános Iskola. Képzés tervezett
kezdése és befejezése: 2019. március – 2019.
március. A képzés nem zárul vizsgával. Képzés végén megszerezhető dokumentum:
tanúsítvány. Jelentkezés: Lantay Adrienn
– lantay.adrienn@gmail.com. Kérjük,
Európai Szociális
Alap
hogy a jelentkezés során az alábbi
adatokat szíveskedjen megadni: kép%()(.7(7e6$-g9ė%(
zés megnevezése; név; állandó lakcím; e-mail cím; mobiltelefonszám. A
képzésen való részvétel ingyenes!

PIPITÉR TÁBOR

www.badacsonytomaj.hu
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A SZÍN-VONAL A.M.I. KIÁLLÍTÁSA
A TATAY SÁNDOR ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
2019. január 28-án a badacsonytomaji iskola aulájában, félévzáró kiállítás nyílt a Szín-Vonal AMI tanulóinak munkáiból. Baranyai Zoltánné intézményvezető köszöntötte a résztvevőket és az alkotókat. Sós
Gyula a badacsonytomaji gyerekek művésztanára is
méltatta rövid megnyitójában a művészeti iskolába

Fotó: Baranyai Zoltánné

járó tanulók műveit. A tárlaton több mint 100 alkotás
került bemutatásra. A rajzosság és a színesség, a
valóságszerűség és a sejtető, vagy éppen absztrakt
elemekre épülő produktumok alkotják a féléves
összegzést. A csomagolóanyagokból készült
síkplasztikák és a kivágásokból származó papírhulladékok akril spray-vel lefújt variációi üde színfoltot
alkottak a tematikus egységben.
A bemutató részét képezte az Országos Tárgyalkotó Versenyre készült elsőfordulós divattárgyak,
melyeknek mindegyike továbbjutott.
A megnyitó zárásaként a kiállított művek szerzői
dicséretben részesültek az elvégzett féléves teljesítmény zálogaként.
A szorgalom, a lelkesedés és az egymás iránti
bizalom gyümölcse az idei tárlat. A kiállítás élményével szeretnénk megszólítani és bátorítani az itt
tanuló fiatalokat, hogy minél többen próbálják ki
magukat átérezve ezzel az alkotás és a siker ízét.
Baranyai Zoltánné

A SZÍN-VONAL
A NÉPTÁNCOKTATÁSBAN
A Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola badacsonytördemici telephelyén 2017 ősze óta heti rendszerességgel folyik alapfokú művészetoktatás néptánc tanszakon Szabó Csaba tánctanár vezetésével.
A 2018/2019-es tanév megkezdése előtt a próbateremben felújítás folyt, melynek során a Tördemic
Néptáncegyüttes Egyesület segítségével a padlózat
hibája került kijavításra, a Művészeti Iskola pedig egy
vadonatúj próbaszőnyeget vásárolt a tanterem padlózatára. Badacsonytördemicen a néptánc próbák
hetente többször zajlanak, immár 3 korcsoportban,
az óvodásoktól a felső tagozatosokig 111 gyerek
tanulja a magyar néptánc alapjait. Tavaly szeptemberétől zánkai telephelyen is elindult a néptánc oktatás, csakúgy, mint a Tapolcai Bárdos Lajos Általános
Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében. Navratil
Andrea népdalénekes több alkalommal vendége volt
tanóráinknak, aki a hagyománykörökhöz kapcsolódó
énekeket tanított nagy sikerrel az érdeklődőknek. A
Tördemic Néptáncegyüttes és a Szín-Vonal Művészeti Iskola néptáncosai Badacsonytördemicen 2018.

december végén tartott Évzáró gálát, mely sok
érdeklődőt vonzott. Legnagyobb elismerést a
2018/2019-es tanév első félévében az jelentette,
hogy az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület
beválogatta, az évek óta tartó magas színvonalú
munkája miatt a Kukonyák csoportunkat a Székesfehérváron megrendezésre kerülő 2018. évi Gyermek
Néptáncantológiára, ahol Bakony- Balaton-felvidéki
táncokat mutatnak be.
Baranyai Zoltánné

ISKOLAI FARSANG

műsorral, átalakuló szellemekkel, szellem írókkal,
iskolai álommal és valósággal, népmese feldolgozással. Táncos lábú nyolcadikosaink színesítették a
programot. A legnépszerűbb videó megosztón, ha
rákeresünk „iskolai farsang Badacsonytomaj 2019”
néven a jelmezesek produkcióját meg lehet tekinteni
közel másfél órában. A tanulók és a nevelők jelenetei
után ajándékokat kaptak a fellépők és a szervezők.
Következett a tombola sorsolása. Több száz értékes
ajándék lelt gazdára. Ez úton is köszönjük a tombola
tárgyak felajánlóinak az értékes nyereményeket. 16
órától az alsó tagozatosok DISCO-ján érezhették jól
magukat a kicsik. 17 órától a felsősök foglalták el a
táncteret, többször is fergeteges össztánccal lepték
meg magukat. Egy tartalmas és jó hangulatú nap
után fáradtan, élményekkel gazdagon térhettünk
haza. Még napokig beszélhetünk élményeinkről.
Zapletál József Diákönkormányzat Vezető

Február 8-án 13 órától farsangoltunk az iskola
aulájában. Minden osztály külön jelenettel készült.
Találkozhattunk egészséges fogakkal, vásározókkalfél pénzzel, cirkuszi produkcióval, indiánokkal, a Pál
utcai fiúkkal, és a vörös ingesekkel, tehetségkutató

Fotó: Iskola

INTÉZMÉNYI HÍREK

TESZEDD!
Önkéntesen a tiszta Magyarországért
Ismét tavasszal lesz a TESZEDD!
2019. március 18-24.
Ha szemetet szeretnél szedni, de nincs időd
a szervezési feladatokra, akkor jelentkezz a
www.teszedd.hu–n. A regisztráció időpontját a szervezők hivatalosan fogják bejelenteni. Csatlakozz hozzánk, tegyünk együtt többet önkéntesen a tiszta
Magyarországért!

„HOGYHA FÉNYLIK VINCE,
TELE LESZ A PINCE
Január 22-én Vince napi játszóház keretében
ismerkedhettek meg óvodásaink azokkal a népi
jóslásokkal, melyekből a szőlőtermés bőségére
tudtak következtetni a gazdák. Az érdekes előadást játszóház, majd táncház követte.
Kovács Zsuzsanna

MACIS NAP
AZ ÓVODÁBAN
A közismert hiedelem szerint, ha a medve gyertyaszentelőkor kijön a barlangjából és meglátja az
árnyékát, elnyúlik a tél, de ha nem, korai tavaszra
számíthatunk. E nap alkalmából február 2-án macis
napot tartottunk az óvodában. Medvét táncoltattunk,
körjátékoztunk, és népi játékokat elevenítettünk fel.
Kovács Zsuzsanna

Fotó: Óvoda

Fotó: Baranyai Zoltánné

www.badacsonytomaj.hu

GYERMEKFARSANG
A PIPITÉR ÓVODÁBAN
Február 1-jén került sor óvodánkban a gyermekek
farsangi mulatságára, melyen már nemcsak az óvodások, hanem intézményünk legkisebbjei, a bölcsődések is részt vettek. A jelmezes felvonulás után
Rosta Géza interaktív műsora fokozta a hangulatot,
majd vidám tánc következett. Ezen a napon minden
kisgyermeknek egy-egy zsákbamacska ajándék is
jutott. Óvodásaink nevében köszönjük a Szülői Munkaközösség által felajánlott tortákat, valamint a szülők
által küldött gyümölcsleveket is. Kovács Zsuzsanna

Fotó: Óvoda
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN, A HÚSZ ÉVE
ELHUNYT SZÍNMŰVÉSZNŐRE EMLÉKEZTEK
A Magyar Kultúra Napján a Himfy Irodalmi Kör
tagjai Szeleczky Zitára, a „nemzet kishúgára” emlékeztek. A harmincas- negyvenes évek egyik legnépszerűbb színésznője, nem csupán színpadi szereplései, irodalmi estjei, s erős magyarságtudata miatt vált
ikonná, hanem emberi tartásával is. Az emigrációba
kényszerült magyarságban ő tartotta a lelket, többek
között Wass Albert is nagyra értékelte tevékenységét,
s levélben bíztatta: „Vagyunk már néhányan, ha szétszórtan is, de szellemileg csoportba verődve, akik
nem hagyjuk cserben sem egymást, sem a magyar
ügyet, s, ami a legfontosabb, az Úristen sem hagy el,
hanem mellettünk van”. Egyik rajongója Szeleczky
Zitát csillagnak nevezte a hozzá írt versben, melyre
Wass Albert így reagált: „bizony jól mondja a vers:
csillag voltál, csillag leszel, csillag is marad mindég a
mi számunkra!” Az emlékműsor kapcsán Tóth Mariannt, a Himfy Irodalmi Kör vezetőjét kérdeztük.
Mi ihlette az előadás témáját? A Magyar Kultúra
Napjára általában az aktualitás jegyében készülünk
évről-évre. Az idén Szeleczky Zitára esett a választásunk, aki már 20 éve a mennyei színpadon öregbíti a
magyar vers, próza és dal hírét. A róla elnevezett alapítvány a 2019-es esztendőt emlékévnek tekinti, s
számos rendezvénnyel tiszteleg. A művésznő élete
során igyekezett az emigráns magyarokat segíteni
anyanyelvük megőrzésében a magyar költészet
gyöngyszemei, s a legszebb magyar dalok segítségével. Mintegy 1800 magyar verset ismert, ezekből
állította össze egy-egy előadását. A magyar kultúra
echós szekerén bejárta a világot, látogatta a diaszpórában szétszóródott magyarokat, fáradhatatlanul
küzdött magyarságtudatuk megtartásáért, erre pénzt,
időt, energiát nem sajnált. A hit és a magyarság határozta meg életét, pályája nemzeti misszió volt az
emigrációban élő magyarok között, ezért ma is méltó
példaképül szolgál határon innen és túl. Mindezek
döntöttek abban, hogy ez évben őt válasszuk a
Magyar Kultúra Napja megünneplésének főszereplőjévé.
Mi alapján kerültek kiválasztásra az összeállí-

tásban elhangzott részletek? Szelecky Zitát az idősebb nemzedék elsősorban filmjei alapján ismeri,
hisz az 1945 előtti időszak egyik legnagyobb filmcsillaga volt, néha - néha ma is láthatjuk a televízióban a régi kópiáit. Bármennyire jelentős volt a színészi
karrierje, úgy gondoltam, hogy azt az arcát idézzük
föl, melyet kevesen ismernek, s mellyel egyben elégtételt is szolgáltatunk számára, hisz alaptalanul vádolták a szocializmus kezdetén. 1948-ban eltiltották
pályájától, vagyonelkobzásra és börtönbüntetésre is
ítélték, mert a katonarádió színész postájában és
kívánság hangversenyen elszavalta Petőfi Sándor Föl
a szent háborúra című versét. A műsorunkban
elhangzott az ominózus vers, emlékirataiból, a rajongói levelekből és versekből, valamint a Wass Alberttel
folytatott levelezéséből idéztünk, melyekből a hallgatóság meggyőződhetett mély hazaszeretetéről,
hazája iránti elkötelezettségéről. A művésznő tolmácsolásában hangfelvételről hallható versek a hazájától való elszakadás fájdalmát, a hazája sorsa miatti
aggódást, együttérzést, s hűségét tolmácsolják.

Fotó: Meilinger Á.
Milyen kutató munka előzte meg az emlékműsort? Kik szerepeltek benne? A művésznő keresztfia,
Vitéz Jávor Zoltán, nyugalmazott főiskolai tanár 2012ben Hit és magyarság címmel Szeleczky Zita életéről
és művészetéről jelentetett meg egy nagyon részle-

tes, átfogó kötetet, melynek elkészítésében számos
magánszemély és hivatalos szerv segített a rendelkezésére bocsájtott anyagokkal. A könyv a Délvidék
Ház Szeged Kiadónál jelent meg, s ma már alig található könyvesboltokban. Szerencsémre a szerzőtől
kaptam egy példányt, abból dolgoztam, illetve az
előző évben megjelent Így szerették őt című emlékkönyvből. A Szeleczky Zita Alapítvány munkatársai
szerkesztették a könyvet a hozzá írt levélvallomásokból, versekből, Madár János író és költő lektorálta,
s a Rím Könyvkiadó jelentette meg. Mindkét mű
nagyon nagy segítséget adott az anyaggyűjtéshez,
s jól tudtam használni a Szeleczky Zita hangfelvételeit
is. A kiválogatott szemelvényeket az életútja alapján
szerkesztettem, hogy kerek egész történetet kaphasson a közönség. A visszajelzések szerint sikerült,
nagy tapssal jutalmazták az előadást, s többen meghatódtak. Az esten jelen volt Madár János és dr. Szöőr
Anna az alapítvány képviseletében, mindketten szóltak a műsor végén és elismerésükről biztosítottak
bennünket. A közönséget nagyon szép Szeleczky
naptárral ajándékozták meg, s az emlékkönyvből
kedvezményes áron vásárolhattak. Aránylag sokan
éltek is a lehetőséggel. Nagy meglepetésünkre meghívták az előadást a Szeleczky Zita díjátadó ünnepségre, mely Budapesten lesz február 22-én a Józsa
Judit Galériában. Az eredeti felállásban nem tudtuk
vállalni Laposa Bence elfoglaltsága miatt, de Takács
Péter vállalkozott a beugrásra. Farkas Éva az ismert
óvónő, Krisztin-Németh László polgármester úr és
jómagam mellett Péter képviseletében az ifjú generáció is képviselteti magát az előadók sorában. Az
előadásunk színvonalához nagyban hozzájárult Meilinger Ádám segítsége, mint "rendezőasszisztens", aki
a kiválasztott hangfelvételeket átírta CD-re, kezelte
az est során, s a színpadkép kialakításában is közreműködött.
Gratulálunk a kiemelkedő teljesítményhez, a színvonalas, maradandó élményt nyújtó előadáshoz! Jó
egészséget, sikereket, sok-sok tapsot kívánunk a Himfy
Irodalmi Kör tagjainak 2019-ben!

X. KOLBÁSZFESZTIVÁL ÉLETMŰDÍJAT VEHEAz idei évben is a téli Balaton legnagyobb gasztronómiai eseményén szórakozhattunk együtt Fonyó- TETT ÁT JECK TIBOR

BORBÉLY TAMÁS LETT
AZ ÉV AGRÁREMBERE

don. A rendezvény rangját emelte a február 10-én
megtartott Balatoni Kiemelt Üdülő Körzet Településeinek Kolbásztöltő Versenye. A jeles alkalomból invitálták meg a szervezők településünket is a megmérettetésre. Ízek, illatok kavalkádja, jókedvű, barátságos emberek, tekeredő kolbászok jellemezték az
eseményt. Jól szerepelt, így különdíjat vehetett át
csapatunk a szervezőktől. A csapat tagjai: Budai Tibor,
Budai Tiborné, Bujtor József, Meilinger István, Nagy
László, Samu Márkó, Szombathelyi Ferenc, Tombor
János. Köszönjük mindazoknak, akik velünk tartottak,
ötleteikkel, kreativitásukkal, munkájukkal, felajánlásukkal, támogatásukkal segítették a csapatunk.

Az Év Agrárembere megtisztelő címre 10 különböző kategóriában lehet jelöltséget szerezni: agrárgépészet, agrárinnováció, állattenyésztés, feldolgozó-élelmiszeripar, fenntartható gazdálkodás, fiatal
gazda, jövő agrárszakembere, kertészet, növénytermesztés, növényvédelem. Borbély Tamás lett fiatal
gazda kategóriában az Év agrárembere. A fiatal szőlész- borásznak a badacsonyi szőlő és bor a családja,
a mindennapjai része, a Balaton Borrégió meghatározó egyénisége, a Borvidéki Hegyközségi Tanács
elnöke, a Badacsonyi Hegyközség elnöke. Társadalmi
pozíciói által segíti településünk, a szőlő- és borágazatot, a kultúrát.

Fotó: www.borrend.hu
A borrendi mozgalomban végzett tevékenységéért Életműdíjjal tüntette ki Jeck Tibort a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége. A Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend alapító tiszteletbeli
Nagymestere a rangos elismerést az I. Kárpátmedencei Borrendek találkozóján, Balatonfüreden
vehette át. Gratulálunk Tibor bácsinak és szeretnénk
köszönetünket kifejezni a több évtizeden át végzett
kiemelkedő szakmai tevékenységért, a Badacsonyi
Történelmi Borvidék hírnevének fejlesztéséért végzett áldozatos munkájáért.

www.badacsonytomaj.hu

Fotó: Agrotrend
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A VALÓDI SIKER MÖGÖTT MINDIG CSAPATMUNKA ÁLL
A B3 Takarék Szövetkezet térségünk meghatározó pénzintézete. A Badacsonytomaji Fiókból Bereczné Török Ildikó pénzintézeti tanácsadó az elmúlt

Fotó: Kálóczi B.

évben jelentős sikereket ért el, a siker kapcsán kérdeztük őt a kezdetekről és a meghatározó szakmai
élményekről
Hogy kezdődött el a pénzintézeti pályafutásod?
Nagyon érdekes, mert több választási lehetőségem
is volt annak idején. Tapolcán az Állami Biztosítóba is
mehettem volna a Szente Miklós bácsival. Sokat
beszélgettünk arról, hogy a közgazdasági iskolát
hogyan lehetne hasznosan kamatoztatni, akár egy
biztosító, akár egy bank területén. A véletlen döntötte
el, hogy a Takarékszövetkezethez kerültem, amikor
végeztem az iskolával.
Akkor nem atyai példát követtél, apukád könyvelő volt. A legjobban akkor teszem, ha azt követem,
azt a precizitást és annak a szakmai tudásnak a kamatoztatását, amikor valaki szívből csinálja, amit csinál.
Apu világ életébe könyvelő volt, több helyen is megfordult Monostorapátiban, könyvelt az ÁFÉSZ-nál,
Szigligeten a Pinceszövetkezet főkönyvelője volt
nagyon sokáig. Ő lelkesen végezte napról-napra a
munkáját. Nekem mindig azt mondta, hogy úgy kell
csinálni, hogy az ember jól tudjon aludni, ebben tökéletesen igaza van.
2018. legsikeresebb befektetője így lettél. Biztos,
hogy nagyon sokat számít, hogy valaki milyen tapasztalattal rendelkezik. Én azt hiszem, hogy nagyon jó
korban kezdtem el a Takarékszövetkezet dolgozója
lenni. Akkor, amikor még az volt a cél, hogy nagyon
jó minősítést kaphasson minden dolgozó. Minden

INTERJÚ ILLÉS ZOLTÁNNAL
Mit érdemes tudni Illés Zoltánról? Honnan indult
az Illés család és az Óbester Panzió kapcsolata?
Kérem, mutassa be az Óbester Panziót. „Egyszer az
Óbesterben vacsoráztunk, akkor mondta a feleségem, hogy ilyen házat szeretne majd egyszer megvásárolni” – meséli Zoltán. „Másnap megtudtuk, hogy
eladó, és egyből megvettük.” Az épület már korábban
is panzióként működött. Zoltánék nagy felújítás után,
2011-ben nyitottak. A négyfős család kutyástól ideköltözött Svédországból. A marketinges céget vezető
Zoltánnak elege lett a sok munkából és váltott. A cég
ugyan még megvan és évente 1 hónapra visszamegy
Svédországba, de csendestársként más a tempó.
„Svédország nem hiányzik, meguntuk az időjárást, a
szelet, az esőt. Ott rövid a nyár, lucskos a tél.”
2017 szeptembere óta a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnöki teendőit is ellátja. Az Egyesület
legfőbb célja a Badacsony turisztikai desztináció
idegenforgalmának fellendítése. Az egyesület felvállalja a térségi turizmus kezelését, ellátja a térség
turisztikai marketing munkáját, működteti információs irodáját. Ön szerint a hozzánk látogató turisták
számára hogyan lehet még vonzóbbá tenni Badacsonytomajt? Badacsony és környéke a világon az
egyik legszebb vidék. Vannak máshol magasabb
hegyek, nagyobb vizek és több dráma, de itt összhangban van minden – a természet, a borok, a finom
konyha és a vendégszerető emberek. Viszont figyelni
kell arra, hogy folyamatosan fejlődjünk. Csak úgy
tudunk nem csak maradni, hanem még erősödni is,
mint egy kedvelt utazási cél. Badacsony már egész
évben nyitva van – szállásadók, éttermek és borpincék várják szeretettel a vendégeket az év összes napján. Ez egy nagy változás és ma Badacsony egy teljesen más arcot mutat fel, mint amikor ide jöttünk
nyolc éve. És ez nagyon pozitív.
Milyen tervei vannak az egyesületnek a jövőt
tekintve? Mely események, rendezvények szervezése
köthető az Egyesülethez az idei évben? Egyik leg-

fontosabb tennivalónk idén az, hogy újra létre hozzuk
a régiójáró buszt. Keresni kell egy megoldást, ami
mindenkinek jó. Ha sikerül hatékonyan megoldani,
ez egy elképesztő erős szolgáltatást jelentene a
turistáknak. És természetesen a vendéglátóknak és
borászoknak is. Nekünk arra is kell figyelni, hogy amivel a vendég folyamatosan fejlődik és ez által az igényei is, nekünk is folyamatosan fejlődni kell. Itt
„nekünk” alatt mindenkit beleértek, aki vendéglátással és turizmussal foglalkozik. Mi mint Turisztikai Egyesület erre figyelni kell, amivel részben felelősek is
vagyunk, de ezt senki sem tudja egyedül csinálni.
Tehát az együttműködés mindig fontos volt, és a
jövőben talán még fontosabb lesz.

Fotó: Illés Z.

www.badacsonytomaj.hu

munkaterületen végig mentem több hónapot, több
évet dolgoztam a pénztárban, ügyintézőként és egy
kicsit belekóstoltam a hitelbe is, a lakossági folyószámla hitelek kapcsán. Az a szép ebben a munkában, hogy 34 év után (január elsején elmúlt már 34
éve, hogy itt dolgozom) minden asztalnál, minden
munkaterületen az ember a lényeget látja. Köszönöm
a biztos tudáshoz szükséges alapokat az egykori
elnök asszonyunknak Olgi néninek, Galambosné
Máriának és Majának.
Milyen érzés volt a siker? 2018 nehéz év volt, szinte még fel sem ocsúdtam ebből a hajtásból. Nemcsak fizikailag, hanem érzelmileg is megviselte az
embert az a mennyiségű munka, amikor az ember
már annak a határán volt, hogy nem tudja azt rendesen ellátni, ezért volt nagyon szép élmény számomra,
hogy karácsony után megkaptam az oklevelet. A csapatmunka eredménye a jó teljesítmény, szakértőügyfélcentrikus- fiatal közösség a miénk-nagyrészt
helybeli lakosokkal, 7 fővel: Szabóné Samu Andrea
vezetésével, Fedőné Világos Renáta, Imre Lívia,
Kovács Istvánné, Tombor Péter, Tölli Ferencné Tündi
segítségével sikerül a feladatok gyors-pontos megoldása. Az ügyfelek sok éves bizalmát szeretnénk
megtartani továbbra is -megújulva- széles termékpalettával. A fiatal generációt tervei megvalósulásában segíteni tudjuk a személyre szabott hitelekkel.
Az ügyfélkör közvetlen gyors kiszolgálása a célunk internet, e-mail, telefonos kapcsolattartással.

BADACSONY
NEW YORKBAN 2019

Fotó: B.C.T.E.
Március 9-én nyolcadik alkalommal utazik a Badacsonyi Borvidék Budapestre. A tavasz első nagy, borvidéki kóstolója, a New York Palotában kerül megrendezésre, ahol bemutatjuk, miért érdemes idén is a
Balatonhoz, Badacsonyba utazni. A borvidék borászatai
mellett a Badacsony Régió települései, szálláshelyei,
vendéglátóhelyei, programhelyszínei, kézműves termelői is várják a nagyközönséget. Rendezvényünkön
közel 60 kiállító várja idén is a Badacsonyt és a badacsonyi borokat kedvelő látogatókat, akik csaknem 40
borászat több mint 150 féle borát kóstolhatják meg. A
kóstolón résztvevő borokat egy borászokból és külsős
szakemberekből álló bizottság vakkóstoló során előminősíti. Ennek köszönhetően a közönség valóban csodákat kóstolhat, melyek kizárólag a Badacsonyi Borvidéken születnek, ahol a bazalt, a homokkő, és a Balaton
más és más, de mégis egyedülálló jegyeket kölcsönöznek a bornak. Az eseményt két mesterkurzus is
kíséri, érdekes témákkal és izgalmas tételekkel. Az előadók, akik beavatják az érdeklődőket a badacsonyi
borok és ételek titkaiba: Dr. Fiáth Attila MW aspiráns,
egyetemi docens, valamint Wolf András, a Salon Étterem és New York Kávéház executive chef-je, a Bocuse
d' Or Akadémia tagja, a Séfek Séfe zsűritagja.
14 és 16 óra között a kiállítók meghívásos alapon
a szakmai partnereket és a sajtó képviselőit fogadják,
akik számára a belépés ingyenes. 16 óra után minden
borkedvelőt vár az exkluzív kóstoló. Jegyeket a rendezvényre és a mesterkurzusokra február 1-jétől
lehet elővételben vásárolni a www.kostolo.badacsony.com oldalon.
Szervező: BADACSONYI CÉH TURISZTIKAI EGYESÜLET - TOURINFORM IRODA, H-8261 Badacsony,
Park u. 14. Tel, Fax: +36 87 531 013
BCTE- TOURINFORM
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A BADACSONYI SPORTHORGÁSZEGYESÜLET HÍREI
A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület 2019. január 20-án tartotta tisztújító küldöttgyűlését a polgármesteri hivatal Rózsakő termében. Fekete Ferenc

Fotó: B.S.H.E

HORGÁSZATI
LEHETŐSÉGEK
A STRANDOK
TERÜLETÉN
Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft. üzemeltetésében lévő strandok területén a 19/2011.(IV.28.)
számú önkormányzat rendelet 6 §.-ban határozza
meg a parton történő horgászati lehetőségeket. A
strandok partszakaszain a nyári szezon alatt, azaz
minden év május 01.-től szeptember 15.-ig tilos horgászni. Ezúton szeretnénk felhívni minden horgász
figyelmét, hogy a strandok területén sátorozni, kempingezni tilos, illetve hogy a horgászat alatt keletkezett hulladékot szíveskedjenek a kihelyezett hulladékgyűjtőkbe tenni. A folyamatos érdeklődés, és
nagy igény hatására, a badacsonytomaji strandon az
elmúlt években 6 db horgászstég került kialakításra,
azért hogy az idelátogató vendégek ebben az időszakban is tudjanak horgászni. A stégek napidíj ellenében a strand pénztárában bérelhetőek ezen időszak alatt. Az idei évben is nemzetközi bojlis verseny
kerül megrendezésre (április 11-24.). Ezen időszak
alatt is van lehetőség a parton történő horgászatra,
a lezárt területen kívüli részeken.
Badacsonytomaj VN Kft.

ELKEZDTÉK A
FELKÉSZÜLÉST

elnök számot adott az elmúlt öt év munkájáról, a sok
sikeresen megvalósult programról, az elért gazdasági
eredményről. Ezt követően a bizottsági beszámolók
következtek. A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület
1959. március 16-án alakult meg 57 fővel, ez a szám
évről évre folyamatosan emelkedett, mára elérte a
258 főt.
Az alapítók a működési célokat és köröket az
alábbiakban határozták meg:
- a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése
- tagjai részére horgászati lehetőség biztosítása
- a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása
- a természet szeretetére és védelmére nevelés
Ezeket a célokat szem előtt tartva végezte munkáját a most leköszönt elnökség. Fekete Ferenc
köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzásegítették az egyesületet eredményes munkájához. A

MÁR KAPHATÓAK
a 2019-es HORGÁSZJEGYEK!
A 2019-es állami és területi jegy kiváltására már
van lehetőség a badacsonyi Tourinform irodában.
FONTOS! Az idei évtől kötelező a horgász regisztráció,
anélkül nincs lehetőség sem állami, sem területi jegy
vásárlására. A regisztráció szintén elvégezhető az irodában vagy egyénileg a www.horgaszjegy.hu oldalon.
A regisztráció után postai úton Horgászkártya fog
érkezni, mely kiváltja a jelenlegi papír alapú horgász
igazolványt.
Állami jegyárak: 14 éves korig: 200 Ft; 15-69 év
között: 6.200 Ft; 70 év felett: 2.200 Ft. A jegyár tartalmazza a Horgászegyesületi tagdíjat és az ESZH-t
(korábban bélyeg).
Területi jegyárak: Partközeli éves: 14 éves korig:
1.500 Ft; 15-18 év között: 10.000 Ft; 19-64 év között:
26.000 Ft; 65 év felett: 21.000 Ft. További területi jegyárakról tájékoztatás kérhető a Tourinform irodában.
A 2018-ban váltott állami jegy és fogási naplók
leadási határideje: 2019. február 28.
A február 28. után leadott fogási napló a következő jegyváltásnál 2.000,- Ft büntetést von maga

után. NEM ÖSSZESÍTETT FOGÁSI NAPLÓKAT NEM
ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI! A nem összesített
napló szintén 2.000,- Ft-os büntetést von maga után!
Fogási napló leadásra nyitva tartási időn kívül is
van lehetőség. Az iroda ajtaja mellett található postaládába bármikor be lehet dobni; ezen kívül postai
úton (ajánlva feladva) is el lehet juttatni hozzánk a
8261 Badacsony, Park utca 14-es címre.
Információk a horgász regisztrációról: Akinek
már megérkezett a horgászkártyája a jegyváltást
megelőzően, a kártyát köteles magával hozni! Akinek
30-60 napon belül nem érkezett meg a kártyája, a
MOHOSZ telefonos ügyfélszolgálatán érdeklődhet:
+3659/324-432
Hívható: munkanapokon 8.00 és 16.30 óra között.
Az iroda dolgozói az esetlegesen elakadt kártyákról sajnos nem tudnak tájékoztatást adni!
További információ: Tourinform Badacsony ; Tel.:
87/531-013, email: badacsonytomaj@tourinform.hu ;
Nyitva tartás (április végéig): Hétfő – péntek: 10.00 –
16.00
BCTE – Tourinform

ELKÉSZÜLT A KONDIPARK
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében a közelmúltban szabadtéri edzőpálya
került kiépítésre a Bercsényi utcában. Az új sportlétesítmény a Pintér Károly Sportpálya szomszédságában
található. Az edzőhely funkcionálisan kapcsolódik a környezetben már korábban létesített sportpályához, a
település centrumában található, ezáltal is jó látogatottságra lehet számítani. Színhelyül szolgálhat egyéb
csoportos edzéseknek. A beruházás bővíti az egészséges életmódhoz tartozó sportolási lehetőségeket.

A felnőtt és az U19-es csapat megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra, ami március 23-án veszi kezdetét. A felnőtt együttes előkészületi mérkőzései:
02. 19., kedd:
Tihanyi FC - B.tomaji SE BonVino 18:00, Tihany
02. 24., vasárnap:
TIAC VSE - B.tomaji SE BonVino 11:00, Tapolca
03. 03., vasárnap:
B.tomaji SE BonVino - Csetény SE 14:30, Tihany
03. 09., szombat:
Devecser SE - B.tomaji SE BonVino 10:00, Devecser
03. 15., péntek:
Révfülöp NKSE - B.tomaji SE BonVino 14:00, Révfülöp
03. 17., vasárnap:
B.tomaji SE BonVino - Nyirád KSE 10:30, Káptalantóti

tisztújító küldöttgyűlés vezetését ezután a Választási
Bizottság vette át. Szabó István levezető elnök beszámolt a végzett munkáról, és ismertette azoknak a
nevét, akik tisztséget nyertek az új elnökségben. A
küldöttek a javasolt személyeket egyhangúan elfogadták.
A következő öt évre a Badacsonyi Sporthorgász
Egyesület az alábbi tisztségviselőket választotta:
Fekete Ferenc elnök; Bolla József elnökhelyettes;
Orbán Péter elnökségi tag; Kós Péter elnökségi tag;
Tóth Zoltán elnökségi tag; Rakics Andrea
Felügyelő Bizottság elnöke; Bujtor József Fegyelmi
Bizottság elnöke.
A megválasztott küldöttek száma további 19 fő.
Az idén 60 éves egyesület szeretné ezt a különleges
jubileumot méltóképpen megünnepelni, és még jobban szolgálni az elődök által kitűzött célt.
B.S.H.E.

Fotó: Lukács L.
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AZ ÉLET IGÉJE – 2019. FEBRUÁR
„Keresd a békét és járj a nyomában!” (Zsolt 34,15)
Ebben a zsoltárban Dávid örömét és háláját fejezi
ki a gyűlés előtt: a veszélyben és a szorongattatásban
bizalommal Izrael Istenéhez kiáltott, és újra megtalálta a békét. E himnusz főszereplője Isten az irgalmával, erős és meghatározó jelenlétével a szegény
és az elnyomott mellett, aki hozzá kiált. Hogy mások
is üdvösségre jussanak, Dávid felhívja figyelmünket
a szív néhány tulajdonságára: hagyjuk el a rossz cselekedeteket és inkább tegyünk mindig jót. Aláhúzza,
hogy ne rágalmazzuk a felebarátot. A szavak ugyanis
háborúhoz vezethetnek.
„Keresd a békét és járj a nyomában!”
A bibliai szóhasználatban a békének sokféle
jelentése van, jelent például testi és lelki jóllétet vagy
egyetértést az emberek és a népek között. De mindenekelőtt Isten ajándéka, mert általa fedezhetjük
fel atyai arcát. Tehát életünk folyamán mindig mindenképpen odaadással és szenvedélyesen kell
keresnünk Istent ahhoz, hogy megtapasztalhassuk
az igazi békét.
Magával ragadó ez a keresés, mert teljes mértékben szükség van arra, hogy megtegyük a magunk
részét. Követnünk kell a lelkiismeretünk hangját, mely
mindig arra késztet, hogy a jó útját válasszuk és ne a
rosszét. Gyakran elég lenne, ha hagynánk, hogy Isten
ránk találjon, hiszen már jó ideje keres mindegyikünket. Keresztényként a keresztség által már bensőséges kapcsolat fűz bennünket Jézushoz: Ő a közeli
Isten, aki megígérte nekünk a békét; Ő a béke. És
megkaptuk a Szentlélek ajándékát, a Vigasztalót, aki
segít megosztani a többiekkel Isten békéjének gyümölcseit, melyet megtapasztaltunk. Ő utat mutat,
hogy szeretni tudjuk a körülöttünk élő embereket, és
így felülkerekedjünk az ellentéteken, elkerüljük az

alaptalan vádakat, a felületes ítélkezést és rágalmazást, megnyissuk a szívünket a másik befogadására.
Talán nem tudjuk elhallgattatni az összes fegyvert,
amely a föld különböző pontjain vérontáshoz vezet,
de személyesen hozzá tudunk járulni, hogy életre
keljenek a sérült kapcsolatok a családunkban, a
keresztény közösségünkben, a munkahelyünkön, a
városunkban. Ha egy kisebb-nagyobb közösség határozott odaadással tanúságot akar tenni a szeretet erejéről, akkor ez segíthet újjá építeni a hidakat társadalmi
csoportok, egyházak vagy politikai pártok között is.
„Keresd a békét és járj a nyomában!”
Ha meggyőződéssel keressük a békét, ebből
sugallatokat kapunk ahhoz is, hogy megfelelő magatartást tanúsítsunk a teremtett világ védelmében,
mely szintén Isten ajándéka a gyermekei számára,
és felelősséggel tartozunk vele a jövő generációk
iránt. 1990-ben Így írt erről Chiara Lubich Nikkio Niwanónak, a japán Rissho Kosei Kai buddhista mozgalom
alapítójának: „[…] Ha az ember nem él békében Istennel, akkor a föld sem él békében. A vallásos emberek
átérzik a föld »szenvedését«, amikor az ember nem
Isten tervei szerint használja, hanem csak az önzés,
és a soha ki nem elégíthető birtoklásvágy vezérli. Ez
az önzés és a vágy előbb és jobban megfertőzi a földet bármi más szennyeződésnél, ami csak ennek a
következménye. […] Ha fölfedezzük, hogy a teremtett
világ egy szerető Atya ajándéka, akkor sokkal könynyebb lesz harmonikus kapcsolatot építeni a természettel. És ha azt is fölfedezzük, hogy ez az ajándék
az emberiség nagy családja minden tagjának szól,
és nem csak néhányaknak, akkor nagyobb figyelemmel és tisztelettel leszünk aziránt, ami az egész jelen
és jövő emberiségének tulajdona.”
LM
István atya
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