
„Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”- tartja a mondás. Márton napja a karácsony előtti 40
napos böjt előtti utolsó ünnepnap, így e jeles napon a lúdvacsora után „Márton poharával”, vagyis a novemberre
éppen kiforrott újborral szokás koccintani. Szent Márton-napját színes programokkal ünnepelte Badacsonytomaj:
a Márton-napi vigasságok keretében csapra verték az újborral teli hordót, a helyi óvodások pedig a jeles dátumhoz
kapcsolódó hagyományokat elevenítették fel.

Kiválóan szerepeltek a Nyeregben Badacsonytomajon
SE lovasai a közelmúltban rendezett megmérettetése-
ken. A múlt hónap közepén helyben zajlott versenyen
két számban is megmutathatták tudásukat az induló
gyermekek. A fiatal lovas növendékek több dobogós
helyezést és különdíjat is szereztek.

Képes tudósításunk az 5. oldalon.

Havonta megjelenő közéleti lap
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HELYI LOVASOK 
SIKEREI

Krisztin N. László folytathatja a 17 éve megkezdett mun-
kát a település élén- így döntöttek október 13-án a bada-
csonytomaji, badacsonyi és badacsonyörsi választók.
Terveiről, az eddigi munka folytatásáról, a település jövő-
jéről is beszélgettünk az újraválasztott városvezetővel.

Polgármesteri interjúnkat a 2. oldalon olvashatják. Összefoglalónk a 7. oldalon.

TENNI A HELYIEKÉRT, 
AZ „EZERARCÚ” 
BADACSONYTOMAJÉRT

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

www.badacsonytomaj.hu

AZ ÚJBOR ÜNNEPE



Megtartotta alakuló ülését Badacsonytomaj Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Krisztin N. László polgármester és a grémium hat
önkormányzati képviselője le is tette esküjét az iskola
aulájában tartott program keretében.

A választópolgárok döntése alapján képviselői
mandátumot szerzett a következő öt éves önkor-
mányzati ciklusra Borbélyné Galambos Gabriella,
Forintos Ervin Gyula, Hartai Béla, Mékli Bernadett,
Takács Lajos és Török Zoltán (valamennyien függet-
len képviselők).

Az alakuló ülésen titkos szavazással döntöttek az
alpolgármester személyéről. Ennek értelmében-
egyhangú szavazást követően- Hartai Béla foglal-
hatta el a megüresedett alpolgármesteri széket. A
képviselők elnököt is választottak a Pénzügyi,
Ügyrendi- és Szociális Bizottság élére, Borbélyné
Galambos Gabriella személyében.

Lichtneckert Gyula HVB elnök adott tájékoztatót
az önkormányzati választás eredményéről, majd a
régi-új városvezető ismertette polgármesteri prog-
ramjának részleteit. Az alakuló ülésen döntöttek a
polgármester, az alpolgármester illetményének vala-
mint a képviselői tiszteletdíjak megállapításáról is.

Kálóczi Beáta
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Az ötödik önkormányzati ciklusát kezdhette meg
Badacsonytomaj polgármestereként Krisztin N. Lász-
ló, miután az október 13-i önkormányzati választáso-
kon a leadott érvényes szavazatok több, mint 63%-
át szerezte meg. Terveiről, az eddigi munka folytatá-
sáról, a település jövőjéről is beszélgettünk az újra-
választott városvezetővel.

Folytathatja a 17 éve megkezdett munkát a tele-
pülés élén- így döntöttek október 13-án badacsony-
tomaji, badacsonyi és badacsonyörsi választók. Ez
nemcsak a bizalom jele, hanem komoly felelősség
is az Ön számára.

Több hónapig tartó, kemény kampányidőszakon
vagyunk túl. Valóban büszke vagyok arra, hogy az
ötödik önkormányzati ciklusomat kezdhetem meg,
annak pedig nagyon örülök, hogy a helyiek nem hit-
tek a rágalmaknak, a kampányban a személyemet
ért igaztalan állítások helyett a településért eddig
végzett munkámat, az elért eredményeket értékelték
támogató voksaikkal. 

Természetesen nagy felelősség is ez, ennek
súlyát az elmúlt majd két évtizedben is éreztem, talán
túlságosan is rányomta bélyegét az életemre, hiszen

mindig is az első szempont volt az, hogy másoknak
segíthessünk, hogy az itt élőknek jobb legyen. Igaz
voltak szép fejlesztéseink az elmúlt ciklusokban, de
számomra a legnagyobb örömet mindig az okozta,
amikor a helyieknek tudtam segíteni.

Üzentek a választók azzal is, hogy egy személy
kivételével a teljes képviselőtestület lecserélődött.

Az emberek megértették azt, hogy nem szolgálja
a település érdekeit, ha a polgármester és a testület
tagjai egymással csatároznak, az a közös érdek, hogy
együttműködjenek. De azt is megértették az ember-
ek, hogy a képviselőtestületbe többségében olya-
nokat kell választaniuk, akik tudnak a városvezetővel
együtt dolgozni. Ez lehet a záloga az előttünk álló
ötéves ciklus sikerének.

Az „ezerarcú” Badacsonytomajért…- ezt a szlo-
gent választotta csapatának a választási kampány-
ban. Mit jelent ez az Önök számára, milyen fejlesz-
téseket, milyen jövőképet takar?

Itt születtem, itt nőttem fel, ismerem az emberek
problémáit. Azt gondolom, a helyieket elsősorban
nem a fejlesztések érdeklik, hanem a saját életük
illetve azé a közösségé, ahova tartoznak. Ezért tehát
az egyik legfontosabb feladat, hogy a közösségért
tudjunk tenni.

Ezt a szlogent azért választottam, mert az elmúlt
időszakban az a sokszínűség, az az értékrendszer,
ami jellemzi a települést, kezdett eltűnni. Azért, mert
néhány ember meg akarta mondani, hogy Bada-
csonynak merre kellene továbbmenni és mik azok
az értékek, amelyekre már nincs szükség. Ez kezdte
kicsi egyoldalúvá tenni a jövőképünket.

Továbbra is úgy gondolom, hogy Badacsonynak,
Badacsonytomajnak és Badacsonyörsnek, ennek a
három településrésznek együtt kell élnie s meg kell
őriznie azt a sokszínűségét, amit én az „ezerarcú” jel-
zővel fejeztem ki.

Az elmúlt önkormányzati ciklusban több milliárd
forint összegű pályázati, fejlesztési forrás érkezett
a településre. Ez a sorozat hogyan folytatódhat a
jövőben?

A TOP-os fejlesztéseink már befejeződtek. Van
olyan beruházás, amely félkész állapotban van, ilyen
a Kisfaludy úti fejlesztés, ennek az építési szakasza
befejeződött, most az élmény elemek kerülnek a
helyükre- pihenőhelyek, interaktív panelek. 

Van továbbá egy 2,5 milliárdos projektünk, amely-
nek tervezése napokon belül elkezdődik. Ehhez a
beruházáshoz tartozik majd a Tátika megújítása és a
mellette található park rehabilitációja, a jelenlegi
nagyparkoló területének multifunkcióssá tétele illet-
ve és a strand melletti új parkolóhelyek kialakítása.
Van továbbá egy beadott pályázatunk a minibölcső-
de bővítésére illetve a Magyar Turisztikai Ügynökség
koordinálásával valósulhat meg szintén egy több mil-
liárdos fejlesztés, amelynek részét képezi majd a
többi között a tomaji Fő utca- Hősök tere rekonst-
rukciója valamint egy kálvária kialakítása is.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a továbbiakban is
számítunk a lakosság véleményére, lakossági fóru-
mok keretében szeretnénk megvitatni az itt élőkkel
a város fejlesztési terveit, elképzeléseit.

A lakossággal történő folyamatos párbeszéd
jegyében képzeli el a következő öt esztendőt is? 

Én mindig is azt gondoltam, hogy a lakossággal
konzultálni kell. Az elmúlt ciklusban is számtalan utca-
fórumot tartottunk. Emellett számítunk a nyaralótu-
lajdonosok véleményére is, hiszen közel olyan szám-
ban rendelkeznek ingatlannal, mint a helyi lakosok.
Ezeket a konzultációkat folytatni kell. Fogadóórákat
is tartunk, megteremtjük a lakosságnak a lehetőséget
arra, hogy véleményezze a munkánkat és ötleteket
adjon, megismerje az önkormányzat elképzeléseit,
azok körülményeit és hátterét. Kálóczi Beáta

TENNI A HELYIEKÉRT, 
AZ „EZERARCÚ” BADACSONYTOMAJÉRT
• INTERJÚ KRISZTIN N. LÁSZLÓ POLGÁRMESTERREL •

Folytatás az 1. oldalról.
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2019. novemberÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3

www.badacsonytomaj.hu

Pályázati felhívás Tájház udvari
üzlet 1. számú bérletére

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete bérbeadás útján történő hasznosításra
meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő,
Badacsonytomaj 120/2 hrsz-ú Tájház udvari 1. számú
üzletet.
Vagyontárgy adatai, műszaki állapota:
a) 8258 Badacsonytomaj, hrsz. 120/2 

(Tájház udvari 1. sz. üzlet)
b) területe: 26,23 m2
c) megnevezése: kivett bolt, udvar
d) műszaki állapota: új
e) vagyon jellege: forgalomképtelen
A bérleti szerződés időtartama:
Határozott időtartamra, jogerős használatba vételi
engedélytől kezdődően az 5. év végéig.
Pályázati feltételek, melyet a pályázatnak tartal-
maznia kell: 
1. Pályázó rövid bemutatkozása, neve, címe, szemé-

lyes adatai, elérhetőségei:
a) Magánszemély: pályázó esetén személyes ada-

tai (pályázó neve; születési neve; születési helye,
ideje; anyja neve; lakcíme; adóazonosító szám)

b) Gazdálkodó szervezet:
Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány
vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartás-
ba vételéről
Jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gaz-
dasági társaság esetén: társasági szerződés
másolata, 60 napnál nem régebbi eredeti cég-
kivonat vagy annak hiteles másolata, aláírásra
jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpél-
dánya, vagy annak hiteles másolata. Utolsó lezárt
üzleti évről szóló éves beszámoló benyújtása.   

2. NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással
nem rendelkezik.

3. Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az
önkormányzattal szemben (székhely, telephely,
fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás)
fennálló tartozása nincs.

4. Nyilatkozat az egy évre megajánlott bérleti díj
összegéről, mely nem lehet kevesebb 1.000.000,-
Ft/év bérleti díj + rezsiköltség összegnél.

5. Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét
évente két részletben (január és június hónapban)
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP
Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú
számlájára átutalással határidőben teljesíti.

6. A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A
kaució összege három havi bérleti díj. A kauciót
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP
Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú
számlájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb
a pályázat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény
másolatát a pályázathoz kell csatolni. A pályázati
tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részé-
re a kaució az elbírálást követő 8 napon belül visz-
szafizetésre kerül.
A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkor-
mányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül,
mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – ameny-
nyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs –
visszajár a bérlőnek egyösszegben.
Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama
alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára
arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vál-
lalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fize-
tési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

7. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

8. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályá-
zatának nyilvános ülésen történő elbírálásához

9. Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy
személyes adatainak kezeléséhez és annak a
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.

10. Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat
benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére
vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre,
vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).

11. Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi
és elfogadja, hogy a tevékenysége gyakorlásához
szükséges átalakításokat az önkormányzat előze-
tes engedélye alapján saját költségén végzi el,
ahhoz az önkormányzat bérleti díj beszámítását
nem engedélyezi és forrást nem biztosít.

A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjai:
1. Bérleti díj mértéke: 1.000.000,- Ft/év + rezsikölt-

ség 50 pont
2. Magánszemély állandó lakóhelye legalább 10 éve

Badacsonytomaj városban van (Képviselő-testület
döntés alapján) 10 pont
Ennek vizsgálata során a 2009. január 1-jei állapotot
vesszük figyelembe, onnan számítandó a tíz év.
Igazolási módja: 
– személyazonosító igazolvány és lakcímkártya
másolata vagy 
– személyi igazolvány másolata

3. Gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye,
vagy fióktelepe 5 éve legalább Badacsonytomaj
városban van. (Képviselő-testület döntés alapján) 

20 pont
Ennek vizsgálata során a 2014. január 1-jei állapotot
vesszük figyelembe.
Igazolási módja:
– egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány
másolat, vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilván-
tartásba vételéről dokumentum másolati példánya
– jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gaz-
dasági társaság esetén: 60 napnál nem régebbi
cégkivonat.

4. Pályázó egyéb személyi szolgáltató tevékenységet
végez (TEÁOR 9601, 9602, 9603, 9604, 9609)

10 pont
Igazolás módja:
– vállalkozói igazolvány/társasági szerződés
– pályázó érvényes és 4. pont szerinti érvényes
engedélye a tevékenység gyakorlásáról
– pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba fog-
lalt nyilatkozata

5. Pályázó Badacsonytomaj Város Önkormányzatával
szerződésben áll, vagy állt önkormányzati tulajdo-
nú ingatlan bérletére (Képviselő-testület döntés
alapján) 10 pont
Igazolási módja: szerződés másolata

Egyéb feltételek:
1. A bérleti díj évente egyösszegben fizetendő. 2019.

évben a birtokbavételtől számított 5 napon belül,
2020. évtől kezdődően a tárgyév április 1-ig átuta-
lással Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
az OTP Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504
számú költségvetési elszámoló számlájára számla
alapján.

2. A szerződéskötés tervezett időpontja: jogerős hasz-
nálatba vételi engedélyt követő 5 munkanapon
belül. Az üzlethelyiség birtokbavétele a szerződés
aláírását követően történik.

3. Pályázati licit esetén a licitlépcső mértéke: 
20.000,- Ft

A pályázat benyújtásának határideje:
A Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti pél-
dányban személyesen a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaji Kirendeltsé-
gére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) kell benyújtani,
legkésőbb 2019. november 22. 12:00 óráig.
A borítékon fel kell tüntetni „Pályázat Tájház udvari
1. számú üzlet”

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
A pályázati ajánlat eredeti példányát a mellékle-
tekkel együtt oldalszámokkal kell ellátni és lapoz-
hatóan össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása
eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. A
címlapot és a hátlapot, - ha vannak, - nem kell, de
lehet számozni.
A pályázat minden oldalát – beleértve annak mel-
lékleteit – is cégszerű aláírással (magánszemély:
saját kezű aláírás, gazdálkodó szervezet: aláírási
címpéldányon szereplő aláírás) kell ellátni!
A pályázatok elbírálásának szempontja: Az adott
üzlethelyiségre a legtöbb pontszámot kapott nyer.
Egyforma pontszám esetén licitálással kerül kiválasz-
tásra a nyertes.
A pályázatok elbírálására a képviselő-testület nyil-
vános ülésén kerül sor.  A képviselő-testület ülésére
szóló meghívó a helyben szokásos módon történő
közzétételével kerül sor.
A pályázat eredményéről a pályázókat az elbírálást
követő 5 napon belül írásban értesíti az önkormányzat.
A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa
indokolás nélkül. 
Badacsonytomaj, 2019. november 7.

Krisztin N. László polgármester

Pályázati felhívás Tájház udvari
üzlet 2. számú bérletére

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete bérbeadás útján történő hasznosításra
meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő,
Badacsonytomaj 120/2 hrsz-ú Tájház udvari 2. számú
üzletet.
Vagyontárgy adatai, műszaki állapota: 
a) 8258 Badacsonytomaj, hrsz. 120/2 

(Tájház udvari 2. sz. üzlet)
b) területe: 24,85 m2
c) megnevezése: kivett bolt, udvar
d) műszaki állapota: új
e) vagyon jellege: forgalomképtelen
A bérleti szerződés időtartama:
Határozott időtartamra, jogerős használatba vételi
engedélytől kezdődően az 5. év végéig.
Pályázati feltételek, melyet a pályázatnak tartal-
maznia kell:
1. Pályázó rövid bemutatkozása, neve, címe, szemé-

lyes adatai, elérhetőségei:
a) Magánszemély: pályázó esetén személyes ada-

tai (pályázó neve; születési neve; születési helye,
ideje; anyja neve; lakcíme; adóazonosító szám)

b) Gazdálkodó szervezet:
Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány
vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartás-
ba vételéről
Jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gaz-
dasági társaság esetén: társasági szerződés
másolata, 60 napnál nem régebbi eredeti cég-
kivonat vagy annak hiteles másolata, aláírásra
jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpél-
dánya, vagy annak hiteles másolata. Utolsó lezárt
üzleti évről szóló éves beszámoló benyújtása.   

2. NAV adóigazolás, hogy pályázó adótartozással
nem rendelkezik.

3. Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az
önkormányzattal szemben (székhely, telephely,
fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás)
fennálló tartozása nincs.

4. Nyilatkozat az egy évre megajánlott bérleti díj
összegéről, mely nem lehet kevesebb 960.000,-
Ft/év bérleti díj + rezsiköltség összegnél.

5. Nyilatkozat, hogy pályázó a bérleti díj összegét
évente két részletben (január és június hónapban)
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP
Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú
számlájára átutalással határidőben teljesíti.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
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A nádasdladányi Sün Balázs Óvodából érkeztek
hozzánk vendégek, akik a "Zöld óvoda"-i minősítés
menetének lebonyolításához kérték segítségünket. 

A fél napos megbeszélés során alkalmunk nyílt
a két intézmény közötti szakmai tapasztalatcserére,
az aktualitások megbeszélésére. Sok elismerést kap-
tunk óvodánk tárgyi-személyi feltételeiről, esztétikai
megjelenéséről, a vendéglátás szívélyességéről.

Viszonzásként elvárnak bennünket hozzájuk,
kérésüknek eleget téve tavaszra tervezzük a látoga-
tást. Farkas Éva

SZAKMAI NAP A
PIPITÉR ÓVODÁBAN“Az énekes népi játék a szabad ég alatt 

ősidők óta a gyermek életének 
legfőbb öröme.”

Kodály Zoltán

Október 9-én óvodánk ebben az évben is csat-
lakozott a „Magyar népi játék napja” kezdeménye-
zéshez.

Célja, hogy megismertessük a gyermekeket a
magyar népi játékok sokszínűségével, és hogy az
önfeledt, vidám játéké legyen a főszerep.

Intézményünk apraja és nagyja egyaránt érdek-
lődve és jókedvűen vett részt a régi, kedves játékok-
ban és táncban, melyet Ivett óvó néni vezetett. 

NÉPI JÁTÉK NAPJA

2019. október 21-én intézményünk adott helyet
annak az előadásnak, melyet a Lelki Egészségfej-
lesztési Központ szervezett a szülőknek Györkös Vivi-
en pszichológus előadásában. Bízunk benne, hogy
legközelebb még többen tudják szabaddá tenni
magukat, és vesznek részt ezeken a gyermekneve-
léssel kapcsolatos, érdekes és hasznos programo-
kon.

Kovács Zsuzsanna

GYERMEKNEVELÉS
PSZICHOLÓGUS
SZEMMEL

Az óvodai nevelés során nagy hangsúlyt fekte-
tünk a gyermekek egészséges életmódra nevelésére
is, melyben a mozgás fontos szerepet tölt be. 

Kedvezően befolyásolja a kicsik szervezetének
működését, idegrendszerük érési folyamatainak fej-
lődését. Az úszás az egyik legsokoldalúbb mozgás-
forma, mely által a testi képességeiken túl fejlődik a
gyermekek értelmi és szociális képessége is. 

Október folyamán nagycsoportos óvodásaink 10
órás úszás-tanfolyamon vehettek rész a Sümegi
Tanuszodában. A vízhez szoktatás során a gyermekek
megtanultak alkalmazkodni a víz törvényszerűsége-

ihez, felfedezték a benne való mozgás és játék örö-
mét. A játékba ágyazott feladatok során a gyermekek
szívesen hajtották végre az először nehéznek tűnő
feladatokat is (siklás, lebegés, merülés...).

A Polly Úszóiskola oktatói a gyermekek egyéni
képességeihez igazodva arra törekedtek, hogy min-
denki adottságai maximumát nyújthassa. Ösztönző
módszereik eredményeként a bátortalanabb gyere-
kek is sokat ügyesedtek, fejlődtek a tanfolyam alatt. 

Köszönjük a kísérő szülők segítségét, mellyel
nagyban hozzájárultak az uszodába járás zökkenő-
mentes lebonyolításához. Kovács Zsuzsanna

ÚSZNI TANULTAK A NAGYCSOPORTOSOK

Fotó: ÓvodaFotó: Óvoda

6. A pályázaton résztvevőknek kauciót kell fizetni. A kau-
ció összege három havi bérleti díj. A kauciót Bada-
csonytomaj Város Önkormányzatának az OTP Bank
NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú szám-
lájára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a pályá-
zat leadásának napjáig. Az igazoló szelvény másolatát
a pályázathoz kell csatolni. A pályázati tárgyaláson
eredményt el nem érő pályázók részére a kaució az
elbírálást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül.
A kaució összege sikeres pályázat esetén az Önkor-
mányzatnál óvadék címén letétbe helyezésre kerül,
mely a bérleti jogviszony megszűnésekor – ameny-
nyiben bérbeadónak bérlő felé követelése nincs –
visszajár a bérlőnek egyösszegben.
Az óvadék értéke a bérleti jogviszony időtartama
alatt kielégítési alapot biztosít bérbeadó számára
arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződésben vál-
lalt bérleti díj vagy vele azonos elbírálás alá eső fize-
tési kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

7. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

8. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályá-
zatának nyilvános ülésen történő elbírálásához

9. Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy
személyes adatainak kezeléséhez és annak a
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez.

10. Pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a pályázat
benyújtásával egyidejűleg az üzlet működésére
vonatkozó koncepcióterv benyújtását (működésre,
vagy működtetésre vonatkozó koncepcióterv).

11. Pályázó nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi
és elfogadja, hogy a tevékenysége gyakorlásához
szükséges átalakításokat az önkormányzat előze-
tes engedélye alapján saját költségén végzi el,
ahhoz az önkormányzat bérleti díj beszámítását
nem engedélyezi és forrást nem biztosít.

A pályázatok elbírálásának pontozási szempontjai:
1. Bérleti díj mértéke: 960.000,- Ft/év + rezsiköltség

50 pont

2. Magánszemély állandó lakóhelye legalább 10 éve
Badacsonytomaj városban van (Képviselő-testület
döntés alapján) 10 pont
Ennek vizsgálata során a 2009. január 1-jei állapotot
vesszük figyelembe, onnan számítandó a tíz év.
Igazolási módja: 
– személyazonosító igazolvány és lakcímkártya
másolata vagy 
– személyi igazolvány másolata

3. Gazdálkodó szervezet székhelye vagy telephelye,
vagy fióktelepe 5 éve legalább Badacsonytomaj
városban van. (Képviselő-testület döntés alapján) 

20 pont
Ennek vizsgálata során a 2014. január 1-jei állapotot
vesszük figyelembe.
Igazolási módja:
– egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány
másolat, vagy igazolás az egyéni vállalkozó nyilván-
tartásba vételéről dokumentum másolati példánya
– jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gaz-
dasági társaság esetén: 60 napnál nem régebbi
cégkivonat.

4. Pályázó egyéb személyi szolgáltató tevékenységet
végez (TEÁOR 9601, 9602, 9603, 9604, 9609)

10 pont
Igazolás módja:
– vállalkozói igazolvány/társasági szerződés
– pályázó érvényes és 4. pont szerinti érvényes
engedélye a tevékenység gyakorlásáról
– pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba fog-
lalt nyilatkozata

5. Pályázó Badacsonytomaj Város Önkormányzatával
szerződésben áll, vagy állt önkormányzati tulajdo-
nú ingatlan bérletére (Képviselő-testület döntés
alapján) 10 pont
Igazolási módja: szerződés másolata

Egyéb feltételek:
1. A bérleti díj évente egyösszegben fizetendő. 2019.

évben a birtokbavételtől számított 5 napon belül,
2020. évtől kezdődően a tárgyév április 1-ig átutalással

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának az OTP
Bank NyRt-nél vezetett 11748052-15427504 számú
költségvetési elszámoló számlájára számla alapján.

2. A szerződéskötés tervezett időpontja: jogerős hasz-
nálatba vételi engedélyt követő 5 munkanapon
belül. Az üzlethelyiség birtokbavétele a szerződés
aláírását követően történik.

3. Pályázati licit esetén a licitlépcső mértéke: 
20.000,- Ft

A pályázat benyújtásának határideje:
A Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti pél-
dányban személyesen a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaji Kirendeltsé-
gére (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) kell benyújtani,
legkésőbb 2019. november 22. 12:00 óráig.
A borítékon fel kell tüntetni „Pályázat Tájház udvari
2. számú üzlet”
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
A pályázati ajánlat eredeti példányát a mellékletekkel
együtt oldalszámokkal kell ellátni és lapozhatóan
össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kez-
dődjön és oldalanként növekedjen. A címlapot és a
hátlapot, - ha vannak, - nem kell, de lehet számozni.
A pályázat minden oldalát – beleértve annak mel-
lékleteit – is cégszerű aláírással (magánszemély:
saját kezű aláírás, gazdálkodó szervezet: aláírási
címpéldányon szereplő aláírás) kell ellátni!
A pályázatok elbírálásának szempontja: Az adott
üzlethelyiségre a legtöbb pontszámot kapott nyer.
Egyforma pontszám esetén licitálással kerül kiválasz-
tásra a nyertes.
A pályázatok elbírálására a képviselő-testület nyil-
vános ülésén kerül sor.  A képviselő-testület ülésére
szóló meghívó a helyben szokásos módon történő
közzétételével kerül sor.
A pályázat eredményéről a pályázókat az elbírálást
követő 5 napon belül írásban értesíti az önkormányzat.
A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa
indokolás nélkül. 
Badacsonytomaj, 2019. november 7.

Krisztin N. László polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
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A Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző
utolsó nap, amikor a jóízű falatozás és a vigasság is
megengedett. Ennek apropóján a Badacsonyi Céh
Turisztikai Egyesület 12. alkalommal szervezte meg
a Márton- napi Vigasságot, a programnak ezúttal az
Egry József Művelődési Ház adott otthont. 

Krisztin N. László Badacsonytomaj polgármeste-
re, Fenyvesi Zoltán a térség országgyűlési képviselője
valamint a házigazda nevében Békássy János, a
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület alelnöke
köszöntötte a vigasságra érkezőket.

A badacsonyi boros gazdák jóvoltából készült,
Márton-napi újborral megtöltött boros hordót a Bada-

csonyi Hegyközség elnöke, Borbély Tamás verte
csapra, majd a Márton-napi cuvée-t Földi István
esperes plébános áldotta meg, ezt követően bárki
megkóstolhatta a hegy levét.

A többi között házi süteményeket, sült kolbász,
házi libazsíros kenyeret és sütőtök-krémlevest is kós-
tolhattak a vendégek a Pipitér Óvoda Szülői Munka-
közössége, az Iskolai Szülői Munkaközösség valamint
a Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportjának
jóvoltából. A rendezvény keretében mutatták be Gaj-
dos Erika Tímea író Mesés Balaton-felvidék – Színek,
fények, élmények címmel megjelent regényeit is.

A fiataloknak töklámpás faragó versenyt is hir-
dettek a szervezők, a legjobb, legrémisztőbb, leg-
viccesebb alkotásokat pedig díjakkal is jutalmazták.

Kálóczi Beáta

MÁRTON-NAPI VIGASSÁG

A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra
programjához kísérleti jelleggel csatlakoztunk egy
gyermekcsoporttal az elmúlt nevelési év során. A sike-
res bevezetés, lebonyolítás örömén felbuzdulva újra
pályáztunk és elnyertünk az Örökös Boldog Óvoda
címet. A folyamatos önismereti fejlesztést, boldogsá-
gérzetet fokozó technikákat, és a mindennapi élet
nehézségeivel való megküzdés stratégiáit tartalmazó
programot ettől a nevelési évtől már mindhárom óvodai
csoportunkban alkalmazzuk. Bízunk  abban, hogy a
boldogságórákkal jelentősen hozzájárulunk gyerme-
keink pozitív életszemléletének kialakulásához, meg-
szilárdulásához ezáltal pedig  sikeres, boldog felnőtté
válásukhoz.        Bolfné Tóth Melinda intézményvezető

ÖRÖKÖS BOLDOG
ÓVODA CÍM 
TULAJDONOSA 
A PIPITÉR

Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Kulturális
Intézménye és a Tatay Sándor Általános Iskola közö-
sen szervezte meg az idei megemlékezést. Az ese-
ményre október 22-én az iskola aulájában került sor.
A Himnusz után ünnepi köszöntőt mondott Krisztin
N. László Badacsonytomaj polgármestere. Az iskola
diákjai egy előadás keretében mutatták be a forra-
dalomhoz kapcsolódó fontosabb eseményeket. A
színvonalas műsor összeállításában 4 tanárnő köz-
reműködött: Riteczné Lesz Renáta, Biró Eszter,
Domonkos Ágnes és Krisztin N. Lászlóné. Az előadás
végén a felkészítő tanárok munkáját virágcsokorral
köszönte meg a városvezető. Farkas Judit

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRÓL

A Szent Imre Római Katolikus Egyházközség és
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézménye közösen emlékezett meg a Mindenszen-
tek Ünnepéről. 2019. november 1-jén a Szent Imre
Római Katolikus Templomban ünnepi szentmisét
celebrált Földi István esperes, plébános. A szentmise
után a Hősök kertjében fohászra, mécsesgyújtásra
és koszorúzásra került sor a hősi halált halt katonák
emlékére. Farkas Judit

MINDENSZENTEK
NAPJA

Október 4. az Állatok világnapja. Ez a nap tisztel-
gés az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt
is, aki már a XIII. század elején az állatok szeretetének
és védelmének fontosságát hirdette. 

Óvodánkban ehhez a naphoz kapcsolódva „Állat-
os” hetet tartottunk. Élményszerzésként a középső-
és nagycsoportosokkal kirándulni voltunk a veszp-
rémi állatkertben, ahol a gyermekek bővíthették
ismereteiket, és az állatgondozás szabályaival is
ismerkedhettek. Kedves és érdekes élményhez jut-
hattak azon a délelőttön is, mikor Pócsi Béla kisállat-
kereskedő látogatott el óvodánkba. Az általa hozott
apró kis jószágokat meg is simogathatták óvodásaink. 

A hét folyamán minden tevékenységünk róluk
szólt. Könyveket nézegettünk, meséket, verseket
mondtunk, énekeltünk, különböző játékos feladatokon
keresztül az állatok hangját és mozgását utánoztuk. 

Elmondhatjuk, hogy élményekben gazdag hetet
töltöttünk el, bővítve óvodásaink tudását és fejlesztve
az állatok iránti empatikus készségeiket.

„ÁLLATOS” HÉT A PIPITÉR ÓVODÁBAN

Folytatás az 1. oldalról.

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta
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Fotó: Nagy LászlóFotó: Nagy László
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Tévedtek a szakemberek, elmaradt a szőlőtúlter-
melési válság, a vártnál kevesebb szőlő termett
hazánkban és más európai országban is, így a bor-
export is segít levezetni az elmúlt két év alatt felhal-
mozódott hazai borkészleteket. A Varga Pincészetnél
is véget ért a szüret, a borászat idén „csak” 18,5 millió
kiló szőlőt dolgozott fel, a tavalyihoz hasonlóan vár-
hatóan 14,5 millió palack bort dobnak majd piacra,
az európai terméskiesésnek köszönhetően pedig az
export mennyiség legalább 50 százalékkal nőni fog.
A gyönyörű őszi idő fantasztikus minőségű évjáratot
érlelt, a korai fajták némelyike már palackban van,
többek között a különleges zamatú Irsai Olivér.

„Az elmúlt héten a Varga Pincészet befejezte a szü-
retet, mindkét birtokunkon kevesebb szőlőt dolgoztunk
fel, mint tavaly, Badacsonyban 11,5 millió, Egerben 7
millió kilót.” – jelentette be Varga Péter tulajdonos.
„Néhány száz mázsa szőlő ugyan még a hegyen van,
de a szüreti munkarendnek vége. 18,5 millió kiló szőlőt
dolgoztunk fel, 10 százalékkal kevesebbet, mint az
előző években. A szüreti hónapok aszálya és az ültet-
vényeknek az előző két év nagy terméshozamában
való kifáradása miatt országosan ennél is kevesebb
szőlő termett, de még az előző éveknél is jobb minő-
ségben.”

A szakemberek által jósolt túltermelési válság
elmaradt. Tavasszal még katasztrófától lehetett tar-
tani. A tőkék nagy termést mutattak, a pincék azon-
ban még tele voltak az előző két év kiugróan nagy
mennyiséget hozó boraival. Ráadásul az európai bor-
termelő országokban hasonló volt a helyzet, ott is

túltermelési válságot jeleztek. A piaci egyensúly
védelmében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa úgy-
nevezett „zöldszüreti” támogatásról döntött. Ennek
lényege, hogy a gazdák az előző két év átlagtermé-
sének kb. 52 forinttal számított ellenértékét kapják
meg kárpótlásként, ha július elején éretlenül a földre
„szüretelik” a fürtöket. Figyelembe véve, hogy az álla-
mi támogatás milyen biztonságot jelent, az előző két
év nagy termése pedig jó bázist ad, és a korai „szüret”
még némi költségmegtakarítást is hoz, a döntésho-
zók nagy érdeklődésre számítottak. Ez azonban
elmaradt, a termőterületnek kevesebb mint 8 szá-
zaléka esett csupán áldozatul, ennek is túlnyomó
többsége az Alföldön. „A gazdáknak több volt az esze,
mint a vezetőknek” – fogalmaz sarkosan Varga Péter.
„Mi, badacsonyi gazdák levélben tiltakoztunk a zöld-
szüret ellen. Indokaink egyike pont az volt, hogy a sok
vagy kevés kérdése mindig csak a szüret végén vála-
szolható meg, és nem csak nálunk, hanem a nemzet-
közi piacokon is. Az aszály és az ültetvények kifáradása
mellett a túltermelést csökkentette a váratlanul meg-
emelkedett külföldi érdeklődés is. Amire nem volt táro-
lókapacitásunk, azt mustként adtuk el, és legalább
50 százalékkal nőni fog a borexportunk is”.

A minőség szempontjából is érdekesen és ellent-
mondásosan alakult az év. A szüret kezdetéig nagyon

sok volt az eső, és ez fokozta a gombás fertőzések
kockázatát. Akik viszont július végéig meg tudták
védeni a termést, azok nagyon szép szőlőt szüretel-
hettek. A szárazság beszárította a korábbi fertőzések
nyomait, az október elejei hideg – helyenként fagyott
is – különleges aromákat hozott létre a bogyókban,

a meleg vénasszonyok nyara pedig tovább érlelte
és már töppesztette is a fürtöket. „Évről-évre látjuk,
hogy milyen nagy szerepe van a tudományos alapokon
végzett mérnöki munkának a szőlőtermesztésben” –
értékel Varga Máté Péter tulajdonos ügyvezető. „Az
ültetvény kondíciójának összefüggése a minőséggel
már egy ideje köztudott. Ez az év megmutatta azt is,
hogy folyamatosan jó minőségben sokat termelni csak
kiemelkedően jó kondícióban lévő ültetvényeken lehet.
Ehhez pedig képzett, gyakorlott szakemberekre van
szükség. A középérésű és főleg a késői szőlőknél az
aszály is árnyalja a képet. A korai fajtákat azonban
nem érintette az aszály, ott az egyes ültetvények közötti
terméskülönbséget a szakmai hozzáértés hozta létre.
A korai fajták már elkészültek, némelyik már palack-
ban van, ilyen a különleges zamatú Irsai Olivér, a közé-
pérésűek pedig már kierjedtek, ezekről elmondhatjuk,
hogy minden fajta jobb lesz a tavalyinál, bízom benne,
hogy néhány hét múlva az összes borunkról elmond-
hatom ugyanezt.”

A VÁRTNÁL SOKKAL KEVESEBB SZŐLŐ TERMETT IDÉN
ITTHON ÉS EURÓPA TÖBB ORSZÁGÁBAN

December 5. csütörtök, 17.30 óra – Mikulás-váró, Badacsonyörsi Játszótér
December 7. szombat, 20 óra – Jótékonysági bál, iskola (az iskola Szülői Munkaközösségének szervezé-

sében)
December 14. szombat, 16 óra – Badacsonytomaji Advent, Hősök tere
December 15. vasárnap, 14 óra – Idősek Karácsonya, Tatay Sándor Általános Iskola
December 16-17-18. Adventi Jótékonysági Vásár, Tájház Udvar

DECEMBERI PROGRAMAJÁNLÓ

November 23-án, szombaton 20 órától Retro
Disco lesz az Egry József Művelődési Házban!
Ingyenes belépéssel és büfével várnak mindenkit
egy kellemes kalandozásra a disco világába! 
Házigazda: DJ Béci.

RETRO DISCO
November 22-én 19 órakor az Egry József Műve-
lődési Házban Operett Gálaest Kalocsai Zsuzsa
és az Orfeum Vándorszínpad közreműködésével!
Jegyek a Tourinform Irodában kaphatók (Bada-
csony, Park utca 14.) hétköznap 10-16 óra között!

OPERETT GÁLAEST

Fotó: Varga PincészetFotó: Varga Pincészet

Fotó: Varga PincészetFotó: Varga Pincészet

Téli esték Németh Lajos meteorológus Úrral!
Az esemény november 19-én 17 órakor lesz, a

Szent Imre Közösségi Házban, a Kolping Család szer-
vezésében.

Várunk minden érdeklődőt szeretettel, a Mi lesz
veled Föld, mi lesz veled éghajlat? című előadásra.

A részvétel ingyenes!

Szeretettel hívjuk, várjuk Dévai Nagy Kamilla Liszt, Bartók, Kazinczy díjas Érdemes
Művész és az általa alapított KRÓNIKÁS  ZENEDE növendékei Gyurics Petra, Léhárt
Míra, Kolozsi Kitti előadók „Krónikás Karácsony” című előadóestjükre, mely 2019. nov.
25-én 17,30-kor kerül megrendezésre az Egry József Művelődési Házban Badacsony-
tomajon. A helyszínen a művésznő összes CD lemeze kapható lesz, melyeket az előadók
szívesen dedikálnak.

HÍVOGATÓ MEGHÍVÓ



Október 12-én mi adtunk helyet az egyik megmé-
rettetésnek itt Badacsonytomajon. A 16 induló, tomaji
és környékbeli gyermek, 2 versenyszámban mutat-
hatta meg tudását.  Lovaglásukat két bíróhölgy pon-
tozta, az összpontszámok alapján születtek meg
később az eredmények. A helyezések mellett a kis
lovasok különdíjban is részesültek. A különdíjakat
ezúton szeretnénk megköszönni, Krisztin N. László
polgármesternek, aki jelenlétével megtisztelte ver-
senyünket és átadta az ajándékokat a gyermekeknek. 

Kezdő futószáras számban két tomaji lovasunk
képviselt minket, Pál Ramóna és Pál Zsombor, Ramó-
na végül a 2. helyen végzett.

A következő számban a kicsivel már tapasztaltabb
versenyzőink indultak: Wallovits Júlia, Wallovits Lilla,
Kőmíves Róza, Németh Kata és Szaniszló Lili.

Október 20-án, vasárnap  nagyobb lovasainkkal
vettünk részt egy díjlovas versenyen  Gyulakesziben,
a Veho-tanyán.

A 18 indulónak 7 hete volt megtanulni, és gyako-
rolni a díjlovas programot, amit szintén zsűri előtt kel-
lett bemutatni. Hét nagylány képviselte a Nyeregben
Badacsonytomajon egyesületet. Lovász Zsófia, Antal
Vivien, Horváth Lídia, Rompos Boglárka, Koleszár
Bíborka, Kőmíves Liliána, Németh Laura.

Az első helytől és a kék szalagtól egyetlen pont
választotta el Németh Laurát , aki így a 2.helyen zárt,
de a legszebb lovaglás különdíjával vigasztalódhatott.
Rompos Boglárkának sikerült a 3.helyet elhozni, Kole-
szár Bíborka szintén különdíjat kapott.

Gratulálok minden lovasomnak!
Nyeregben Badacsonytomajon SE, 

Takács Vanessza, Veho-Tanya, 
Horváth Tímea-Vers Áron
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BADACSONY 
ÉS KÖRNYÉKE 

FALINAPTÁR 2020
• 10. JUBILEUMI KIADVÁNY •

Idén már a tizedik, azaz jubileumi alkalommal jele-
nik meg Badacsonyról és környékéről fényképes fali-
naptár. A sokak által kedvelt és várt naptár, a régi igé-
nyeket kielégítve ezúttal is színes formában jelenik
meg. 

Ajándék minden badacsonyi polgárnak, aki állan-
dó lakosa a városnak. Csupán csak annyit kell tennie,
hogy elsétál a Badacsonyi Városi Könyvtárba, nyit-
vatartási időben: kedd, szerda, péntek 10-18, és
szombaton 9 és 13 óra között - és átveheti a 2020.
évi naptárt, térítésmentesen. A számos badacsonyi
szépséget megjelenítő naptárt egyre többen vásá-
rolják meg a "Badacsonyt szeretők" közül. Nem csak
a szálláskiadók vendégeiknek, de rokonaiknak, bará-
taiknak, ismerőseiknek - ajándékba. Ez évben is két
helyen megvásárolható: Badacsonyban, a Tourin-
form irodában, nyitvatartási időben, 9 és 18 óra
között, valamint Badacsonytomajon Mejlinger Ani-
tánál az ajándékboltban a Fő utca 10 - ben, nyitva-
tartási időben.

„Színes naptárt a színes Badacsonynak!”
Hajrá Badacsony!

Vecsey András

OKTÓBERBEN, HELYI LOVASAINK KÉT VERSENYEN IS
RÉSZT VETTEK

Tegyünk együtt a véradásért Badacsonyban! 
• November 29., 15:00-18:00

A Véradók napjának hetén, pénteken Badacsonyban is csatlakozunk a váradáshoz. Segíts velünk,
hogy minden mesének jó legyen a vége: véradásoddal akár több ember gyógyulását is támogatod,
miközben Te is frissülsz, és még visszajelzést is kapsz az egészségedről.

November 27. a Véradók Napja Magyarországon, amelyet 1988 óta ünneplünk. Az Országos Vérellátó
Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezen a napon tartja Véradók napi, központi ünnepségét, melyen Mi
is részt veszünk, hiszen a Vöröskereszttel közös kampányunk keretében minden palack Kéknyelű eladá-
sából 100 forintot különítettünk el a véradó tevékenység támogatására.

Gyere el november 29-én, pénteken 15:00-18:00-ig a Hableányba és jelentkezz be véradónak. Sorra
kerülésed után egy pohár roséval, frissen sült ropogós kenyérrel, vajjal és gyümölccsel várunk!

VÉRADÓK NAPJA A HABLEÁNYBAN
NOVEMBER 29. 

• HOGY MINDEN MESÉNEK JÓ VÉGE LEGYEN •

Fotó: Nyeregben Badacsonytomajon SEFotó: Nyeregben Badacsonytomajon SE
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Folytatás az 1. oldalról.



„Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírja-
tok.” (Róm 12,15)

Pál apostol bemutatja a római keresztényeknek,
hogy micsoda nagy ajándékot adott Isten az emberi-
ségnek Jézusban és a Szentlélek kiáradása által. Azt is
megmutatja, hogyan felelhetnek meg a kapott kegye-
lemnek a kapcsolataikban, főként egymással, de min-
denkivel. Pál arra hív, hogy ne csak a velünk azonos
hitet vallókat szeressük, hanem az evangélium szerint
minden embert, mert a hívők szeretete nem ismer
határokat, és nem korlátozódhat csupán néhányakra.
Érdekes, hogy első helyen említi az örömöt, hogy
ebben osztozzunk testvéreinkkel. Aranyszájú Szent
János egyházatya szerint ugyanis az irigység épp az
örömben való osztozást nehezíti meg, nem a fájda-
lomban való együttérzést. Talán túl nehezen járható
ez az út, megmászhatatlan ez a csúcs? Azért lehetsé-

ges mégis, mert a hívőket Krisztus szeretete készteti
erre, tőle senki és semmi el nem szakíthatja őket.

„Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sír-
jatok.”

Pálnak erről a mondatáról Chiara Lubich így írt:
„Ahhoz, hogy keresztény módon szeressünk, eggyé
kell válnunk minden testvérrel […]: a lehető legmé-
lyebbre kell merülnünk a másik lelkében; valóban
meg kell értenünk a problémáit, az igényeit, osztoz-
nunk kell szenvedéseiben, örömeiben; meg kell hajol-
nunk a testvér előtt, bizonyos módon a testvérré, a
másikká válni. Ez a kereszténység. Jézus emberré
vált, eggyé vált velünk, hogy bennünket Istenné
tegyen. Ily módon a felebarát valóban érezheti, hogy
megértjük és fölemeljük.” Arra hív, hogy „bújjunk bele
a másik bőrébe”, mert ez a hiteles szeretet konkrét
kifejeződése. Talán az anyai szeretet a legjobb példa
arra, hogyan lehet megélni ezt az igét: az édesanya
ítéletek és előítéletek nélkül tud osztozni gyermek-
ének örömében, vagy együtt sírni vele, ha szenved.

„Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sír-
jatok.”

Van egy titka annak, hogy ilyen mértékben tudjuk
megélni a szeretetet, és ne zárkózzunk be saját aggo-
dalmaink, érdekeink, saját világunk korlátai közé: erő-
sítsük meg az egységünket Istennel, Vele, aki a Sze-
retet forrása. Azt mondják ugyanis, hogy a fa lomb-
koronája általában annyira terjed ki, amennyire a gyö-
kerei. Velünk is így lesz nap mint nap, minél mélyebb-

re jutunk az Istennel való egységben, annál inkább
vágyunk majd arra, hogy megosszuk a mellettünk
lévők örömét, és osztozzunk fájdalmaikban. Megnyílik
a szívünk, és egyre inkább képesek leszünk befo-
gadni, amit a mellettünk lévő testvérünk megtapasz-
tal az élet jelen pillanatában. A testvér iránti szeretet
pedig segíteni fog, hogy egyre bensőségesebb kap-
csolatba kerüljünk Istennel. Ha így élünk, változást
fogunk átélni magunk körül, kezdve a családi kap-
csolatokon, az iskolában, a munkahelyen, a közös-
ségben, és hálával tapasztaljuk majd, hogy az őszinte
és ingyenes szeretet előbb vagy utóbb visszatér és
kölcsönössé válik. Ez volt a tapasztalata egy keresz-
tény és egy muszlim családnak is, akik megosztották
életük nehéz és reményteljes pillanatait is. A muszlim
apuka, Ben súlyos beteg lett. A felesége, Basma és
két gyermekük mellett Tatiana és Paolo is a végsőkig
együtt voltak vele a kórházban. Basma a férje halála
miatt végtelen fájdalommal, de mégis képes volt
arra, hogy keresztény barátaihoz hasonlóan egy
másik súlyos betegért imádkozzon Mekka felé fordí-
tott szőnyegén. „A legnagyobb öröm számomra –
mondta –, hogy egyetlen test tagjai vagyunk, és
mindannyiunk számára a másik java a fontos.”

L M István atya
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e-mail: sellyei.gabor@hnt.hu
Fogadóórák: H. – Cs.: 08.00-12.00 óráig (Kutatóintézet)
Hatósági állatorvos:
dr. Barátossy György Tel.: +36-70/436-5053
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság – parancsnokság 
Badacsonytomaj, Fő utca 62. Tűzoltóparancsnok: Molnár
Péter László Tűzoltó Alezredes
Badacsonytomaji Rendőrőrs 112
Badacsonytomaj, Kert u. 33.
Körzeti megbízott: Pintér György r.ftörm.  
Őrsparancsnok: Sztrik Ákos r.főhadnagy 
Polgárőrség: Arany György +36-30/271-7552
Kábeltelevízió hibabejelentés:
ElektroV szerviz: +36-87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14. Tel/fax: +36-
87/531-013. Nyitva: Július 1-től H.-V. 10.00-18.00, 
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné /Ella/
Tel.: +36-30/422-9081, e-mail: kormendi4@freemail.hu 
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Tihanyi FC – B. Tomaji SE Bonvino, 2019. 11. 16.
14:00, Tihanyi Sportpálya
Ajka Kristály SE – B. Tomaji SE Bonvino, 2019. 11.
23. 13:30, Ajka Kristály SE
A következő meccs időpontja: 2020. február

A BADACSONYTOMAJI
SE BONVINO 

IDEI MÉRKŐZÉSEI


