
Lakossági fórumot tartott az önkormányzat
Badacsonytomaj Város rendezési tervének módo-
sításával kapcsolatban június 25-én, az Egry
József Művelődési Házban.

Ez volt gyakorlatilag az utolsó lehetőség arra, ahol
a lakosság részéről még változást eredményező ész-
revételeket lehetett közvetlenül tenni. Szabó Zoltán
főépítész ismertette a HÉSZ módosításával kapcso-
latos folyamatot, melynek következő állomásán a
Képviselő-testületnek kell azt jóváhagynia. 

Folytatás a 2. oldalon.

A Rózsakő legendája most is hatott a szerelme-
sekre, elmondhatjuk, hogy a legenda tovább él.
Érdemes kipróbálni, ezt üzeni az 14 pár, akik
június 8-án pünkösdvasárnap, gyönyörű napsü-
téses időben eljegyezték egymást, közöttük az
évek óta visszatérő és fogadalmát megerősítő
párossal.

Egyesületünk idén hetedik alkalommal rendezte
meg a pünkösdi programot, melynek fénypontja ez
a csoportos eljegyzés volt. Az ünnepi ceremónia
Badacsonytomajon, a kéttornyú bazalttemplom előtt
István atya áldásával kezdődött, majd a bemutat-
kozás és a csóközön sem maradhatott el. Ezt köve-
tően lovas kocsikra szálltak a párok és elindult a
pünkösdköszöntő menet a Rózsakőhöz, mely régi
hagyományokat elevenített fel a párválasztás és az
újjászületés alkalmából. 

Folytatás a 3. oldalon.

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetében tartot-
ták június 7-én a 12. alkalommal megrendezett
Kéknyelű Virágzás Ünnepét.

A vendégeket Tóth János Zoltán, a Vinum Vulca-
num Badacsonyi Borlovagrend nagymestere köszön-
tötte, közöttük az országos borlovagrendi találkozó-
ra érkezett huszonnyolc szervezet képviselőjét, Kiss
Barbara országos borkirálynőt.

Nemcsak a szőlővirágzást ünnepeljük, hanem a
szőlőművelő és bortermelő embert is – mondta Krisz-
tin N. László polgármester – egyúttal köszönetet mon-
dunk Istennek, aki lehetővé teszi, hogy poharaink-
ba bor kerülhessen. A polgármester ezt követően a
bor életünkben betöltött jelentőségét méltatta Ham-
vas Béla filozófiáján keresztül, majd tartalmas szó-
rakozást kívánva megnyitotta a rendezvényt. 

A szakmai program keretében az agrárkutatás-fej-
lesztésről tartott előadást dr. Feldman Zsolt, a Föld-
művelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára
kiemelve, hogy a dinamikus fejlődéshez elengedhe-
tetlen a megfelelő erőforrások biztosítása erre a
területre. Jelenleg gyenge a gyakorlati hatása az
ágazati szereplőkre, csekély mértékű a forrásfel-
használás fókuszáltsága, alacsony szintű a kutató-
helyek közötti együttműködés, munkamegosztás.
E helyzet gyökeres megváltoztatására hozták létre

január 1-én a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központot, amely a költségvetési formában műkö-
dő intézmények összevonásával, a badacsonyi és
kecskeméti szőlészeti és borászati kutatóintézetek
visszavételével, valamint öt társasági formában
működő agrárkutató intézet beolvasztásával jött
létre. A NAIK mintegy 300 kutató munkájához biz-
tosít kiszámítható és stabil szervezeti és finanszíro-
zási hátteret közel 180 projekttel, feladatfinanszíro-

zási rendben folyamatos minősítés és ellenőrzés
mellett. Dr. Feldman Zsolt részletesen elemezte azo-
kat az új lehetőségeket is, melyek a vidékfejleszté-
si programot uniós szinten támogatják.

Dr. Májer János igazgató a hagyományos tájfaj-
táknak az átalakuló szőlészeti-borászati ágazatban
betöltött szerepéről megtartott előadásában a hát-
rányok mellett kiemelte magas reklámértéküket. A
kis családi vállalkozásoknak nincs is nagyon más
kitörési lehetőségük, mint a helyi borturizmus,
ehhez pedig elengedhetetlenül fontos a csakis ott fel-
lelhető bor. A rendszerváltás után sikerült a tájfaj-
tákat újra termesztésbe vonni, amelyhez elengedhe-
tetlen segítséget nyújtanak a kutatóintézetek - tette
hozzá az igazgató – részletesen bemutatva a Magyar-
országon fellelhető autochton fajtákat.

A hagyományos szőlőfajták borászati elemzésének
tapasztalatairól dr. Kállay Miklós, a BCE SZBI Borá-
szati Tanszékének professzora beszélt, számos
különlegességet megosztva a hallgatósággal, elsősor-
ban a fehérborok beszíneződését döntően okozó
antocianinok hatását elemezve.

Az előadások után a borlovagrendek felvonultak
a panoráma térre, ahol Földi István plébános fohá-
szában Isten áldását kérte az éppen virágzó Kéknye-
lű szőlőre és munkásaira. A Tördemic Néptánc-
együttes kádár- és zalai táncokkal kedveskedett a
vendégeknek, majd a Vinum Vulcanum Badacso-
nyi Borlovagrend új tagjainak felavatása következett.
Balassa Balázs, Benczik Zsolt, dr. Feldman Zsolt és
Mécs Ernő viselheti ezentúl hivatalosan a zöld pele-
rint. A programot a Kéknyelű Borverseny eredmény-
hirdetése, a legszebb tíz nedű kóstolása, majd a
Hotel Halászkert éttermében közös ebéd, valamint
„Rizling-sori” látogatás zárta. Ky
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Kéknyelű Virágzás Badacsonyban

A szőlőtermelő ember ünnepén
Eljegyzés a Rózsakőnél
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A Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend új tagjainak
sorában Balassa Balázs, Benczik Zsolt, dr. Feldman Zsolt és
Mécs Ernő viselheti ezentúl hivatalosan a zöld pelerint

HÉSZ fórum

A nyár egyik fontos kulturális eseménye a Múze-
umok éjszakája, amolyan könnyed, nyáresti
kirándulás. Természetesen Badacsony sem ma-
radhatott program nélkül június 21-én.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézménye színes programmal és múzeumlátoga-
tási lehetőséggel várta az érdeklődőket. Először Egry
Józsefre emlékeztünk, akinek az Emlékmúzeum
épülete előtt áll az arcvonásait felidéző portrészobor.
Halálának 63. évfordulója alkalmából Krisztin N.
László polgármester és Simonné Visi Erzsébet kép-
viselő helyezte el a megemlékezés koszorúját.

Az est további részében a Ptah Színház – Domon-
kos Ágnes és Mykola Bondarchuk – performansz elő-
adását tekinthették meg a vendégek Elfelejtett váz-
latok címmel. Nagy sikert aratott az ausztriai Aus-
Trió egész estét betöltő műsora. Orfej Simić – hege-
dűn, Éva Simić-Németh – gordonkán, Roman Pech-
mann – tangóharmonikán szólaltatott meg ismert és
kevésbé ismert műveket. Ezen az estén a múzeum
éjfélig várta a látogatókat, akik ingyen tekinthették
meg mind az Egry, mind az Udvardi kiállítást!

Deákné

Múzeumok Éjszakája



Miután a véleményezés lezajlik, utána kerül sor
az értékelésre. A begyűjtött javaslatok, hozzászólá-
sok alapján kell kiigazítaniuk a tervezőknek a jóvá-
hagyásra szánt anyagot, s a véglegesítés után már
csak egy állami főépítész záró szakmai véleményt
kell bekérni. Ennek birtokában a Képviselő-testü-
let a településszerkezeti tervet határozattal, a Helyi
Építési Szabályzatot és a mellékletét képező szabá-
lyozási terveket rendelettel jóváhagyhatja, amely 30
nap múlva léphet hatályba. 

Klie Zoltán tervező bemutatta mindazokat a vál-
tozásokat, melyek részét képezik az elfogadott tele-
pülésfejlesztési koncepciónak, ami több éves egyez-
tetési folyamat során alakult ki. A fórumon megje-
lent mintegy huszonöt érdeklődő számos észrevételt

tett, melyek tovább alakíthatják az építési szabály-
zatot, de alapvető módosításokra nincs már lehető-
ség. Ky

K Ö Z É R D E K Ű
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u.14.)
H: 12.30-16.00 óráig; Sz: 13.00-17.00-ig; P: 8.00-12.00-
ig (K., Cs. zárt nap).
Telefon: 87/571-270, fax: 87/471-289
Fogadóórák:
(előzetes bejelentkezés a 87/571-270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első hétfő: 14.00-16.00-ig,
Orbán Péter alpolgármester
minden hónap harmadik hétfő: 14.00-16.00-ig,
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
minden szerdán 13.00-17.00-ig.
Badacsonytomaj VN Kft. 87/571-048, Fax: 87/571-057
e-mail: uzemeltetes@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu
Fogadó óra: H, Sz, P. 8.00-14.00 
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87-571-115, +36-30-852-9717
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu  
Web: www.badacsonyiprogramok.hu
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő. 
Városi Könyvtár: K, Sze, P: 10.00-18.00, Szo: 9.00-
13.00, 87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény - Tájház
Nyitva: K-P-Szo-V: 10-14, Sze-Cs: 14-18
Egry József Emlékmúzeum
Nyitva: H: szünnap, K-V: 10-18.
Orvosi rendelők (B.tomaj, Kert u. 32.)
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: 87/471-123 
Rendel: H, Sz., Cs., P.: 8.00-12.00-ig; K.: 14.00-16.00-ig.
Sürgős esetben hétköznap 8.00-16.00-ig hívható: +36-
30/9019-869. Hétköznap 16.00-tól másnap reggel 8.00-
ig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.:
(átszervezés miatt) 88/412-104 vagy 104
Fogászati alapellátás (B.tomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: 87/471-689):
H: 07-12; K: 15:20; Sz: 09-16; Cs: 12-19; P: 08-14.
Kezelésre időpontegyeztetéssel lehet jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon:
Veszprém Halle u. 5/ETelefon: 06-88-425-228
Gyermekorvosi rendelés-tanácsadás: 
dr. Sellyei Ferenc
tel.: 87/471-282. Rendel: H., Sz., P: 8-12-ig, K., Cs.: 13-
16-ig, központi ügyelet Tapolca Kórház 87/411-655
Badacsonytomaj Város Önkormányzat 
Védőnői Szolgálata
Védőnő: Zsifkovics Szilvia
Elérhetősége: 06-70/202-85-84 (munkaidőben)
87/471-698
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsa-
dás: Cs. 8-10 óráig; Csecsemő, gyermek és ifjúsági taná-
csadás: Cs. 10-12-óráig.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sze. 11.00-12.00-ig 
Krausz Noémi Tel.: 06-30/426-2207
Gyermekjóléti fogadóóra: Sze. 11.30-12.00-ig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) 87/471-012 
H-Sz-P: 7.30-11.10-ig,12.50-17.00-ig
K-Cs: 7.30-12.00-ig,12.30-17.00-ig
Szo: 8-10 óráig (ügyelet Tapolcán)
Hatósági állatorvos:
dr. Barátossy György Tel.: 06 70 436 50 53
Tűzoltóság: Fő utca 58., 87/471-539
Rendőrség: (Tapolca) 87/412-322
Pintér György körzeti megbízott: +36-30/5710-944
Polgárőrség: Arany György +36-30/2717-552
Kábeltelevízió hibabejelentés: 
ElektroV szervíz: 87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14.
Tel/fax: 87/531-013
e-mail:badacsonytomaj@tourinform.hu
Nyitva tartás 
április 30-ig: H-P 9.00-15.00
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A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve szerin-
ti soron következő ülését augusztus 14. napján
14.00 órakor tartja a Polgármesteri Hivatalban.

A tervezett napirendi pontok: 1. Beszámoló a Pipi-
tér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
2013/2014. évi nevelő munkájáról; 2. Pályázatok-
ról tájékoztatás; 3. Beszámoló a polgármester átru-
házott hatáskörben hozott döntéseiről; 4. Tájékoz-
tató a két ülés között történt fontos eseményekről;
5. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati
döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról;
6. Egyéb aktuális ügyek.

Képviselő-testületi ülés

Védőnői állás
Badacsonytomaj Város Önkormányzata a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXI-
II. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zott idejű tartós távollét idejéig tartó közalkalmazot-
ti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munka-
idő. A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8258
Badacsonytomaj, Kert utca 32. A munkakörbe tar-
tozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: A 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben
meghatározott védőnői feladatok és a 26/1997. (IX.
03.) NM rendelet szerinti iskola-védőnői feladatok
ellátása.

Pályázati feltételek: Főiskola, védőnői szakképe-
sítés; Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség; Felhasználói szintű MS Office (iro-
dai alkalmazások).

A munkakör betölthetőségének időpontja: A mun-
kakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető. A pályázat benyújtásának határide-
je: 2014. augusztus 31. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt dr. Weller-Jakus
Tamás jegyző nyújt, a +36 87 571 270-es telefon-
számon. A pályázat elbírálásának határideje: 2014.
szeptember 5. A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje: www.badacsonytomaj.hu - 2014.
július 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további informáci-
ót a www.badacsonytomaj.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályáza-
ti kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Inté-
zet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az
NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Bérelhető ingatlan
Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Bada-
csonytomaj város nemzeti vagyonáról és a
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012.
(V. 24.) számú rendelete, valamint a 248/2014.
(IV.09.) számú határozata alapján pályázatot hir-
det a tulajdonát képező 1889/8. hrsz-ú beépítet-
len terület megnevezésű ingatlan hosszú távú
bérleti jogának megszerzésére.

Az ingatlan Badacsonyörs településrészen, az
Arborétum út mellett található 2932 m2 nagyságú
beépítetlen terület. A pályázat beadásának határide-
je: július 31. 12.00 óra. Postára adásának határide-
je: július 30.

A pályázati tárgyalás időpontja: augusztus 14-ei
soros Képviselő-testületi ülés 14.00 óra. A tárgya-
lás helye: Polgármesteri Hivatal. A pályázati tárgya-
lásra külön meghívót nem küldünk!

A pályázatot a fentieknek megfelelő tartalommal,
a Polgármesternek címezve zárt borítékban kell
beküldeni, illetve a Polgármesteri Hivatalban a
Műszaki Osztályon leadni. A borítékon fel kell tün-
tetni, hogy „1889/8. hrsz-ú telek hasznosítása”.

A pályázatról bővebb felvilágosítást nyújt Bada-
csonytomaji Polgármesteri Hivatalának Műszaki
Osztálya, Horváth Márta műszaki osztályvezető
(87/571-274).

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás további közzétételének helye,
ideje: www.badacsonytomaj.hu, 2014. július 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további informá-
ciót a www.badacsonytomaj.hu honlapon szerez-
het.

Krisztin N. László 
polgármester

Pályázatok

Fotó: Kalmár

A Magyar Államkincstár sajtóközleményt jelen-
tetett meg állampapír befektetések a Magyar
Államkincstárban címmel. A sajtóközlemény
megtekinthető www.badacsonytomaj.hu honla-
pon a Közérdekű/Hirdetmények részben.

HÉSZ fórumxFolytatás az 1. oldalról
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Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete (a továbbiakban BVÖKt) ülésein
többek között a következőről határozott: 

(BVÖKt július 3-i rendkívüli nyílt ülése) BVÖKt név
szerinti szavazással (Forintos Ervin képviselő nem,
dr. Magó Ágnes képviselő igen, Orbán Péter alpol-
gármester igen, Rajzó Ildikó képviselő igen, Simon-
né Visi Erzsébet képviselő igen) azaz 4 igen szava-
zattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meg-
hozta a 

• 445/2014. (VII. 03.) számú képviselő-testüle-
ti határozatot, a Bahart részvények adás-vételi
szerződésének ügyében.
BVÖKt a
1./ BAHART részvények értékesítésére vonatkozó
részvény adás-vételi szerződést az előterjesztés sze-
rinti tartalommal elfogadja.
2./ A szerződés fizetési feltételekről szóló 4./ pont-
ja alapján a szerződést kötő felek képviselőinek elő-
zetes egyeztetése alapján a részvények vételárának
második részletéből 50 mFt-ot 2014. július 30-ig
Eladó részére a Vevő megfizet, a fennmaradó
89.320.720 Ft összeget pedig 2014.09.20-ig átuta-
lással teljesíti.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N.
László polgármestert, hogy dr. Balázs Árpád Siófok
polgármesterével folytatott egyeztetés alapján a 2./
pontban foglaltakról írásba foglalt nyilatkozatát sze-
rezze be.
4./ Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert,
hogy a részvény átruházási szerződést írja alá.

• 432/2014. (VI.24.) számú képviselő-testületi
határozat Badacsonyi parkban játszótér kialakí-
tása.
1./ BVÖKt Badacsonyban a felső parkban a volt ját-
szótér helyén új játszótér kialakításáról dönt – mobi-
lizálható játékok alkalmazásával -, melyhez felkéri
a műszaki osztályvezetőt, hogy még egy ajánlatot
kérjen be. A Bahart részvények realizálódása után
a kivitelezést legolcsóbb árajánlat alapján kell meg-
rendelni, a munkát 3 héten belül be kell fejezni.
2./ A képviselő-testület a játszótér kialakítására 3
millió forintot biztosít a 2014. évi költségvetésének
fejlesztési tartaléka terhére. 
3./ A képviselő-testület a Jegyzőt felkéri, hogy a
2014. évi költségvetési tartalékban bekövetkezett
változást az önkormányzat és szervei 2014. évi költ-
ségvetési rendeletében vezesse át, a költségvetési
rendelet módosítására vonatkozó tervezetet a követ-
kező soros ülésre készítse elő. Ky

Képviselő-testületi 
határozatok

xFolytatás az 1. oldalról

A kijelölt megállóknál – Borbarátok Vendéglő és
Borház; Bacchus Vendéglő & Borbarlang Vinotéka;
Dísztér; Szeremley Borház és Étterem; Rózsakő,
Szegedy Róza-ház - borral, finomságokkal kínálták
a házigazdák a párokat és vendégeiket.

Legendás környezetben, a Rózsakőnél eljegyez-

ték egymást a szerelmesek és örök hűséget fogad-
tak, majd a Szegedy Róza-házban koccintottak rá
a Borbély Családi Pincészet díjnyertes borával,
amelyből egy-egy palackkal haza is vihettek. Ezután
következett a játék, a tánc és a kívánság léggömbök
eleresztése. Játékos sorsolás útján pedig kiválasz-
tották a nyertes párt, akik a Hotel Halászkert által
felajánlott hosszú hétvégét nyerték „elő-nászútként”.
A jó hangulatról Szabó Csaba vőfély és a Bada-
csonytördemici Néptáncegyüttes gondoskodott, akik
tánccal, lakodalmi játékokkal, vidám rigmusokkal
szórakoztatták a párokat és vendégeiket.

Ezúton is szívből szeretnénk megköszönni támo-
gatóink, tagjaink segítségét. A rózsaszirmokért pedig
külön köszönet a lakosságnak és az egyesületi
tagoknak. Jövő évben is várjuk a szerelmespárok
jelentkezését, ne feledjük a legenda tovább él….

Ky-Vizkelety Dóra BCTE

Eljegyzés a Rózsakőnél

A 2014. évi Badacsonytomaj Város Bora válasz-
tásnak a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóin-
tézet adott otthont június 24-én. 

A választásba Badacsonytomaj város polgárai is
beleszólhattak, hisz a képviselő-testület tagjain kívül
idén a fiatalabb generáció is részt vett a borbírála-
ton.

A zsűri tagjai 5 aranyérmes borból választották
ki a Varga Pincészet 2013. évjáratú száraz Olasz-
rizling borát.

A zsűri tagjai az idén Krisztin N. László polgármes-
ter, dr. Magó Ágnes, Rajzó Ildikó, Simonné Visi
Erzsébet, Forintos Ervin képviselők, a lakosság köré-
ből meghívott bírálók Vízkelety Dóra, Kuti Gáspár
és Majer Simon voltak.  Deákné

Kiválasztották a Város Borát

Fotókiállítás nyílott a fenti címmel a Keresz-
tury-házban július 13-án, melyet Jerszli Judit,
a kultúrális intézmény igazgatója és Sallee-
Kereszturi Barbara Hegymagas polgármestere, a
Badacsony Hegyért Alapítvány kuratóriumának
tagja ajánlott a közönségnek.

A mintegy 120 fotó az alapítvány által kiírt pályá-
zatra érkezett művek legjobbjait mutatja be, melye-
ken a Badacsony- és a Szent György hegy értékei
vonulnak fel. Különleges megközelítésben láthat-
juk viszont környezetünket, hiszen különböző tech-
nikákkal, amatőr és profi fotósok készítették őket.
Dr. Bertényi Iván, az ELTE Bölcsészettudományi
Kar professor emeritusa A fényképek, mint történe-
ti források címmel megtartott előadásában kiemel-
te, hogy az emberiség mindig is törekedett arra,
hogy megörökítse környezetét. A legtökéletesebb

ábrázolás a fotó, révén reális elképzelésünk lehet a
valóságról, a szakemberek pedig sok következtetést
vonhatnak le belőle. Deákné

Értékek és szépségek

Udvardi Erzsébet Kossuth- és Magyar Örökség-
díjjal kitüntetett festőművészre emlékeztek a
Bajától a Balatonig című kiállítással június 28-
án, az ábrahámhegyi Bernáth Aurél Galériában.

Halálhírét hallva, szinte a szemem előtt láttam a
festményeiről jól ismert, vakítóan fénylő angyalt,
amint átsuhan a Badacsony fölött – mondta Kratoch-

will Mimi művészettörténész megnyitójában. 2012-
ban karácsonykor, december 24-én került kórház-
ba és 2013. február 4-én távozott el közülünk, így
jutott Bajától a Balatonig, majd minden bizonnyal
azok közé az aranyban és ezüstben fénylő angya-
lok közé, amelyek ezen a kiállításon is láthatók.
Azóta föntről, hite és élete alapján a mennyország-
ból néz a badacsonyi tájra, a Balatonra, amit oly
nagyon szeretett. Lelkünkben és alkotásaiban él
tovább, az idén lenne 85 éves – emlékezett a művé-
szettörténész.

A zsúfolásig megtelt teremben lezajlott megnyitón
közreműködött Mohai Gábor előadóművész és Sík
Dóra gordonkaművész. A kiállítás megtekinthető
október végéig, szerdától szombatig 15 és 19 óra
között. (Udvardi Erzsébet művei még a következő
tárlatokon láthatók: Egry József Emlékmúzeum,
Badacsony, (október 5-ig, 10-18 között, hétfőn
zárva), Érseki Palota, Veszprém, (szeptember 24-ig,
naponta 10-18 között), Püspöki Palota, Sümeg (szep-
tember 21-ig, 10-17 között, hétfőn zárva).  Deákné

Bajától a Balatonig

A fogorvosi rendelőben tartott sajtótájékoztatót
július 7-én Rajzó Ildikó képviselő, aki az önkor-
mányzat nevében köszöntötte munka közben
dr. Pinterits Judit fogorvost, a társönkormány-
zatok részéről megjelent Vella Zsolt polgármes-
tert.

Egy másfél éves súlyos probléma megoldására
került sor azzal, hogy július 2-án megkezdődött a
fogászati ellátás a felújított tomaji rendelőben. A
város borával kívánt jó munkát Vella Zsolt polgár-
mester, kifejezve azon reményét, mindenki megelé-
gedésére dolgozik a doktornő. Januártól fogszabály-
zással is bővül az ellátás, ami azért is öröm, mert a
közelben nincs ilyen szolgáltatás – tette hozzá Rajzó
Ildikó. (A Badacsony újság múlt havi számában már
beszámoltunk a rendelés megkezdéséről, Közérdekű
rovatunkban megtalálnak minden pontos informáci-
ót – szerk.) Ky

Az új fogorvost 
köszöntötték

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Deák



Megható ballagási ünnepségen búcsúztak a nagy-
csoportosok a Pipitér Óvodától, verssel, énekkel,
mesejelenettel hálálták meg az odaadó gondosko-
dást. Az iskola végzősei pedig végleg elköszöntek az
együtt töltött nyolc esztendő után a virággal feldí-
szített Tataytól, hogy a közös út végén szétszóród-
va folytassák tanulmányaikat középiskoláikban.           

Ky
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A 2013/14-es tanév évzáróján Krisztin N. Lász-
lóné igazgató értékelte az iskola tanulmányi
munkáját, kulturális és sporttevékenységét. A
kiemelkedő  és eredményes munkát oklevéllel és
tárgyjutalmakkal ismerték el.

Könyvjutalmat és oklevelet kaptak (kiváló
tanulmányi eredményükért, példamutató magatar-
tásukért és szorgalmukért): 1. o.: Nagy Liliána, 3.
o.: Nagy Boróka, Rákos Róza, Ritecz Lilla, Szabó
Fédra, 5. o.: Bódis Júlia, Vigánti Virág, 6. o.: Tom-
pos Fabó Leon. Kiváló tanulmányi eredmény, pél-
damutató magatartás: 2. o.: Sterk-Rajzó Réka, Viz-
kelety Virág. Kiváló  tanulmányi eredményükért,
példamutató szorgalmukért: 1. o.: Fekete Pál, Nagy
Milán. Kiváló tanulmányi eredményéért: 1. o.: Folly
Anna, 2. o.: Molnár Éva Mária, 3. o.: Antal Vivien,
Szarvas Róza, 4. o.: Gerstenkorn Rebeka Flóra. Jó
tanulmányi eredményéért: 1. o.: Kovács Kata, Hári
Máté, Rácz Gergő, 2. o.: Fedő Petra, Giczi Kíra, 3.
o.: Fekete Júlia, Tóth Laura, Varga Anna, 5. o.:
Folly Bernát Péter, Göcsey Tímea, Sterk-Rajzó Luca,

7. o.:  Gelencsér Dávid, Gerstenkorn Amália, Kere-
pesi Diána, 8, o. Borda Fanni. Közösségi munká-
ért: 6. o.: Borda Veronika, 7. o.: Gelencsér Dávid,
Gerstenkorn Amália, Illés Bálint, Kerepesi Diána,  8.
o.: Borda Fanni.

Oklevelet kaptak: Zeneiskolai szerepléséért, a
zongoraversenyen elért eredményeiért: 5. o.: Folly
Bernát, Sterk-Rajzó Luca. A néptánc csoportban
való kiemelkedő szerepléséért: 2. o.: Farkas Gergő
– Varga Anna, 7. o.: Novák Panna. A Pangea Mate-
matika versenyen elért eredményéért: 3. o.: Nagy
Boróka, 4. o.: Hári Bence Péter.

Sportmunkájukért: 2. o.: Fedő Petra, Kiss Leven-
te, 3. o.: Antal Vivien, Rákos Róza, Samu Vajk
Máté, 4. o.: Giczi Kevin, Páros Roland, 8. o.: Nagy
Patrik.

Szorgos hangya verseny, a legtöbb 5-öst szerzett
tanuló: 1. o.: Nagy Milán, 2. o.: Sterk-Rajzó Réka,
3. o.: Rákos Róza, 4. o.: Gerstenkorn Rebeka Flóra,
5. o.: Vigánti Virág, 6. o.: Tompos Fabó Leon, 7. o.:
Kerepesi Diána, 8. o.: Borda Fanni.

A legszorgalmasabb és a legjobb magatartású osz-
tály az alsó tagozatban az 1. o., felső tagozatban az
5. o.

A legjobb tanulmányi átlagot elért osztály: 3.o.
Tanulmányi eredményén a legtöbbet javított: Tóth

Bettina 7. osztályos tanuló.
A néptánccsoport: Bodor Zsuzsanna, Farkas

Dániel, Farkas Gergő, Gelencsér Dániel, Illés Hec-
tor, Illés Márta, Nagy Ágnes, Nagy Boróka, Nagy
Milán, Répási Balázs, Samu Bíbor Márta, Samu
Vajk Máté, Tóth Patrik, Varga Anna.

Az énekkar: Antal Vivien, Béres Kitti, Borda Cin-
tia, Borda Fanni, Borda Veronika, Cserép Dorina,
Esztó Britta, Farkas Dániel, Farkas Gergő, Farkas
Veronika, Fekete Júlia, Fülöp Nóra, Gelencsér
Dávid, Gerstenkorn Amália, Illés Bálint, Illés Hec-
tor, Kerepesi Diána, Kőmives Liliána, Lájer Karoli-
na, Nagy Ágnes, Nagy Eszter, Novák Panna, Rákos
Róza, Samu Adrienn, Samu Henrietta, Samu Vajk
Máté, Szabó Fédra, Tóth Fruzsina, Varga Anna,
Vigánti Virág.

Serleget kaptak sporttevékenységükért: Fekete
Júlia 3. o. Számos megyei, városi, egyéni és csapat-
versenyen szerepelt eredményesen, dobogós helye-
ket ért el. Giczi Mátyás  4. o. Az úszásban számos
területi, és országos versenyen kiemelkedő  helye-
zést ért el. Az iskola labdarúgó és atlétika csapatát
is gyakran erősítette. Giczi Vivien 7. o. Számos ver-
senyen bizonyította tehetségét. Az idei tanévben a
Megyei Atlétika 800 m-es egyéni síkfutás számában
3. helyezést ért el. Legszívesebben a kézilabdában
jeleskedett. A meghirdetett tornákon minden alka-
lommal a legtöbb gólt lövő játékos címet kapta.  Tóth
Bettina 7. o. Kisiskolás atlétika megyei döntő 800-
m-es síkfutásban I. helyezést ért el. Csapatban
húzóemberként nagy szerepe volt a megyei dobogós
hely megszerzésében. További sok sikert kívánunk
nekik!

A leány kézilabda csapat egész éves szorgalmas
lelkiismeretes munkájáért és eredményéért. Meg-
nyerték a Bárdos-kupát, a Tatay-kupán II., a Bat-
sányi-kupán III. helyen végeztek.  A kézilabda diá-
kolimpián megyére kerültek (Tapolcát is megelőzve),
ahol ezüstéremmel gazdagodtak és az országos elő-
selejtező döntőjébe jutottak. (Borda Veronika, Csil-
lag Virág, Farkas Veronika, Fülöp Nóra, Jagasits
Gvendolin, Kiss Laura, Lőrincz Friderika, Novák Jáz-
min, Tóth Tímea, Giczi Vivien, Novák Panna, Samu
Aliz.) Szívből gratulálunk a csapat tagjainak!

Oklevelet kapott: a szivacskézilabda csapat ered-
ményes munkájáért. Megnyerték a Mikulás-kupát,
a Batsányi leány- és fiútornát, ezüstérmet érdemel-
tek ki a Tatay-kupán. (I. kcs.: Fedő Petra, Giczi Kíra,
Molnár Éva, Visi Boglárka, Fekete Júlia, Borda Cin-
tia, Török Jázmin, Ihász Vanda, Szarvas Borbála,
Szarvas Róza, Tóth Bernadett, II. kcs.: Antal Vivien,
Németh Lívia, Rákos Róza, Ritecz Lilla, Varga Anna,
Fülöp Viktória, Csombó Anasztázia, Csombó Aman-
da, I-II. kcs.: Páros Roland, Giczi Kevin, Giczi Mátyás,
Ódor Ádám, Samu Vajk Máté, Tóth Gergő, Illés Hec-
tor, Tobak Róbert, Kiss Levente.)

A leány atlétikacsapat, akik a  tapolcai kisisko-
lás versenyen I. helyezettek lettek, és továbbjutot-
tak a megyei tornára. Egész éves kitartó munkáju-
kat bizonyította az is, hogy a megyei atlétikai tor-
nán a III. helyet szerezték meg. (Fekete Júlia, Varga
Anna, Kreiczinger Fanni Sára, Németh Anna, Tóth
Bettina, Puha Cintia, Novák Jázmin.) Novák Jázmin
emellett Tapolcán a 600-m-es síkfutásban a III.
helyen végzett. 

Az I. kcs. labdarúgó csapat. (Gyimesi András, Kiss
Levente, Tobak Róbert, Hajnal Dániel.) III. kcs. lab-
darúgó csapat. (Páros Roland, Giczi Kevin, Tóth
Gergő, Pál Bence, Farkas Gergő, Samu Vajk Máté,
Farkas Dániel, Giczi Mátyás, Ódor Ádám.)

Tatay plakettel jutalmazták azokat a szülőket,
tanulókat és pedagógusokat, akik a legtöbbet tevé-
kenykedtek az iskoláért. Az idei évben Borda Fanni
8. osztályos tanuló, Bordáné Rakics Tímea és Rapo-
sa-Izer Kitti szülők, Riteczné Lesz Renáta pedagógus
kapták a kitüntetést. Ky

Évzáró a Tatayban

Fotó: Kalmár

Újabb sikeres nyári tábort zártak a Szín-Vonal
Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai, tanulói. 

A Nemzeti Tehetség Program által meghirdetett
(NTP-RTP-13-0027 kódjelű) pályázat keretei között
megvalósított alkotóműhelyben a tehetséggondozá-
sé volt a főszerep. Az „Alkotva segítünk” című pro-
jekt célja valódi értékek teremtése, illetve az értékek
felismertetése. 

A program legjelentősebb kihívásának megoldá-
sához, a Tatay Sándor Általános Iskola emeletén lévő
lábazati rész – a közel 34 méter hosszú és 90 cm
magas falfelület - megfestéséhez lelkesen álltak neki
a diákok. Az alkotóhét programjai között ez volt a
legnagyobb és legösszetettebb feladat. A falfestmény
a Balaton élővilágát és természeti környezetét dol-
gozta fel. A hatalmas, dekoratív szekkó, mint egy ter-
mészetrajz könyv az iskola épületébe varázsolja a
természetet. Nádasok, gólyák, hattyúk, kacsák,
békák, népesítik be a hosszú falfelületet, egységes-
sé, harmonikussá, élettelivé varázsolva az eddig
fehérre festett zsibongót.   

A falfestés mellett ékszereket, bábokat, fonott
kosarakat, könyveket, nyomatokat is készítettek a
gyerekek. Kapcsolatteremtő játékok, táncmulatsá-
gok, lazító programok, strandolások és hajókirán-
dulások tarkították az alkotó munkát. 

Baranyai Zoltánné

Fotó: Baranyai

Alkotva segítünk

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

Ballagások
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Alsós tábor a Bakonyban

A tél folyamán meghirdetett táborba szép szám-
mal jelentkeztek iskolánk tanulói. Célállomásunk
Bakonyszentlászló-Vinye volt, a Cuha-völgyének
kapuja. A táborhely csodálatos erdei környezetben,
kellemes helyen fekszik, amit a gyerekek ki is hasz-
náltak. A négy napban rengeteget túráztunk, felfe-
deztük közösen a környék nevezetességeit, szépsé-
geit. Elsétáltunk a Zsidó-réten keresztül a Pakuts-
pihenőig, a Likas-kő felé szedtünk Szent László
kőpénzt, a Pápalátó kőperemén ellátunk egészen
Pannonhalmáig. Felfedeztük a Kőpince barlangját,
majd a Cuha-völgyben rejlő érdekességeket is meg-
csodáltuk, miközben ki vizesen, ki szárazon átkelt
a patakon.  Az éjszakai bátorságpróba eseményei-
ről napokig beszéltek a gyerekek és mindenki
bizonygatta merészségét… Az esti tábortüzek han-
gulata igazi tábori élményeket szolgáltatott. A jó
hangulatról  gondoskodtak a gyerekek, hiszen élvez-
ték a számukra új terep adta lehetőségeket. Haza-
érkezvén mindenki tapasztalattal tele szállt le a
buszról. Remélem jövőre is találunk a kalandra
vágyó diákoknak megfelelő táborhelyet.

Farkas Csilla

Kerékpárral a Balaton körül 
és a Nagyberekben

A szinte már hagyományosnak mondható kerék-
páros tábor az idén is meghirdetésere került. A szép
számú jelentkezőknek kitartás és fizikai erőnlét kel-
lett a négy naphoz. Teljesen nem tekertük körbe a
Balatont, hiszen Tihanynál a komppal áthajóztunk
Szántódra az ifjúsági szállásra, majd másnap elte-
kertünk Balatonfenyvesre. Szerencsére a szállás-
helynek saját strandja volt, így a gyerkek tudtak
fürödni a tóban. A következő napon vezetővel a
Nagyberekben  tekeregtünk és a Csisztapusztán
található „retro” fürdőben próbáltunk pancsolni….,
azért jobban esett a gyerekeknek késő délután a
táborhely saját fürdőhelye. Este tanulságos  vetél-
kedő zajlott a Balatonról és rendezvényeiről, érde-
mes volt gondolkodni, hiszen a helyezéstől függött
a másnapi fagyizás gombócadagja. Hazafelé néhány
szülő elénk „gurult”, de a kb 70 kilométert akkor is
le kellett tekereni. Tisztelet a gyerekeknek a kitar-
tásért, köszönet a segítőknek mindenért!!!

Farkas Csilla

Angol és fejlesztő tábor
Mint minden évben idén is megrendeztük angol

nyelvi táborunkat a felső tagozatosok számára. Idén

azonban csatlakoztak hozzánk a fejlesztő táborosok
is. Így egy 34 fős nagy csapattal indultunk el júni-
us 23-án reggel. Táborhelyünk egy Nagykanizsa
melletti tanya volt, ahol az angol nyelvi ill. fejlesztő
feladatok mellett különböző állatokkal és a tanyasi
életformával ismerkedhettünk meg. Az időjárás nem
kényeztetett el minket, de azért tudtunk kicsit lova-
golni, kürtös kalácsot sütöttünk parázson és lan-
gallót kemencében. Valamint agyagból készítettünk
különböző remekműveket. Nyugodt napokat töltöt-
tünk ott, távol lakóhelyünk zajos világától. Kipihen-
ten érkeztünk haza.

Apródka tábor
Az idei tanév végén Vali nénivel és 20 lelkes diák-

kal egy felejthetetlen tábor részesei lehettünk. Prog-
ramjainkat izgalmas kirándulások, fürdőzések tör-
ténelmi lovasbemutatók, lovagi próbák és múze-
umlátogatások tették színessé. 

Az első nap délelőtt a tapolcai Malomtó színpom-

pás környezetét céloztuk meg, majd Hangodi tanár
úr vezetésével az Iskolamúzeum padjaiba ülve hall-
gattunk tartalmas, felejthetetlen élménybeszámolót
a régi idők oktatásáról és  nehéz körülményeiről.
Ebéd után elfoglaltuk szálláshelyünket a sümegi
vár tövében, ahol nagyon szép gondozott, igényes
környezet várt bennünket. Délután a vár megmá-
szására és kiállításának megtekintésére került sor,
majd a lovarda és az állatsimogató bűvölt el ben-
nünket. A diákoknak lehetősége volt nyeregbe ülni,
lovagolhattak futószáron, próbára tehették harci és
történelmi tudásukat, harci csillag, csatabárd dobá-
sokkal és  íjászkodhattak kedvükre. A tábor fára-
dalmait egy délelőtti fürdőzés a négycsillagos „Hotel
Kapitány”-ban enyhítette. 

Városlátogatásunk alkalmával öröm volt hallani,
hogy gyermekeink felismerték a Püspöki Palotában
látott Udvardi Erzsébet festőművész képeit. 

Nem feledkeztünk meg azonban arról, hogy művé-
szeti oktatásra járó tanulóink eredményesek az
ajándékkészítés területén is. A városban mindenki
által jól ismert János bácsi kerámia múzeumába
látogattunk el, ahol nemcsak elméleti oktatásban
volt részünk, hanem közreműködésével remek tár-
gyakat készítettünk és kipróbálhattuk a korongo-
zás technikáját is. 

A maga nemében mindenki egy kis remekművet
alkotott, ezzel is örömet szerezve szüleiknek. Az esti
órákban történelmi lovasjátékok bemutatásán vet-
tünk részt, ahol a lovagok különféle ügyességi pró-
bákat, bajvívásokat mutattak, majd a középkori
diáklakomát Varga Anna és Farkas Gergő tánca
nyithatta meg, ezzel is köszönetet mondva a Pap csa-
lád igazi vendégszeretetének. Az utolsó napon a
keszthelyi Festetics Kastély idegenvezetővel történő
élményszerű beszámolóján a tükörteremben Bálint
Bernadett kedvességét élvezve gyerekpezsgővel koc-
cinthattak diákjaink. 

A későbbiekben vadászati és vasúti múzeumban
eltöltött felejthetetlen órákban volt részünk. 

Köszönet a nagyszerű gyerekeknek, hogy egy nagy
családdá alakulva élvezhettük végig ezt a felejthe-
tetlen 4 napot, köszönet mindazoknak, akik lehe-
tővé tették táborozásunk sikerét, így egy örök emlék-
kel gazdagodhattunk.      

Lakatné Mógor Katalin
szervező tanár

Nyári táborok

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

Fotó: Iskola

Anyakönyvi Hírek

Nagy Enikő és Kiss Gábor
április 26-án kötöttek házasságot

Vastag Orsolya és Héring Attila
május 24-én kötöttek házasságot

Anna napi búcsú
Szeretettel várunk mindenkit az idei Szent

Anna napi búcsúra. Helyszín és időpont: Bada-
csony Római út, Szent Anna kápolna július 26.
délután 4 óra. Horváth család 

Zenélő Múzeum
augusztus 8-án 19.00 órakor 
az Egry József Emlékmúzeumban.

Használtruhagyűjtés
A „Tőlünk Nektek” Alapítványon keresztül több
nemzetközi karitatív szervezettel együttmű-
ködve beteg, fogyatékos és támogatásra szoru-
ló gyermekek megsegítésére településünkön is
használtruha-gyűjtőkonténerek kerültek kihe-
lyezésre.

A gyűjtőkonténereken feltüntetett tájékoztató sze-
rint arra kérjük a lakosságot, hogy a feleslegessé
vált, tisztára mosott és becsomagolt textíliát, ruha-
neműt, lábbelit, játékot helyezzék el a konténer-
ben, melyek rendszeresen ürítésre kerülnek.

A gyűjtőkonténerek helyei: Badacsonyörs, Csi-
gáskuti úti játszótér; Badacsonytomaj, Tájház udvar;
Badacsony, Tourinform Irodánál.

Sipos Ferenc közterület felügyelő



A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj elnöksége
és tagsága szomorú szívvel tudatja, hogy Bolf
Károly, az egyesület alapító tagja 2014. július 6.
napján 78 éves korában betegség következtében el-
halálozott.

Szerény, kötelességtudó, megbízható társunkat
vesztettük el, hiányozni fog. A település lakossága
és polgárőr társai körében tevékenységét, életvite-
lét, megbecsülés és tisztelet övezte. A család gyá-
szában osztozva örökké emlékezünk rá.

Mórocz István elnök

www.badacsonytomaj.hu6 2014. július

Úgy vélem, ez egyike Jézus igéinek, melyek halla-
tán felujjong a szívünk. Mennyi szükséglet van az élet-
ben, mennyi jogos és igaz vágy, amelyeket nem tudsz
kielégíteni, nem tudsz csillapítani! Mélységesen meg
vagy győződve arról, hogy csak egy égi közbeavatko-
zás, egy mennyei kegyelem tudná kielégíteni mind-
azt, amire egész lényed vágyik. S ekkor fénylően,
tisztán és acélos bizonyossággal hallod Jézus ajká-
ról ezeket a reménnyel és ígérettel teli szavakat: „Mon-
dom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetér-
tenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei
Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman össze-
gyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”

Biztosan olvastad az evangéliumban, hogy Jézus
nem is egyszer bátorít, imádkozzunk, és beszél arról
is, mit kell tennünk, hogy megkapjuk, amit kérünk.
Jézusnak most idézett szavai szerint ahhoz, hogy
kérésünkre választ kapjunk a mennyből, több sze-
mélyre, közösségre van szükség. Azt mondja: „Ha
ketten közületek”. Ketten. Ez a legkisebb létszám,
amely már közösséget alkot. Jézus számára nem
annyira a hívek száma a fontos, mint inkább az,
hogy többen legyenek. Már a zsidóság is tudta, hogy
Isten nem veti meg a közösség imáját, de Jézus
valami újat mond: „Ha ketten közületek egyetérte-
nek”. Több személyt akar, de azt kívánja, hogy vál-
janak eggyé: egyetértésükre, egységükre teszi a
hangsúlyt, azt akarja, hogy legyenek egymásra han-
golva. Természetesen meg kell egyezniük abban,
amit kérnek, de ennél többről van szó: kérésüknek

a szívek összhangjára kell támaszkodnia. Jézus azt
állítja, hogy a személyek közötti kölcsönös szeretet
a feltétele annak, hogy megkapjuk, amit kérünk.

Azt kérdezheted: De miért hatol el jobban az Atyá-
hoz az egységből fakadó imádság? Talán mert ez az
imádság letisztultabb. Hiszen mire is korlátozódnak
gyakran imáink? Csupán egy sor önző kérésre. S így
inkább hasonlítunk egy királytól kéregető koldusra,
mint egy gyermekre, aki atyjához fordul. Ha viszont
másokkal együtt kérünk, akkor bizonyosan kevésbé
állunk az egyéni érdekek befolyása alatt. A másokkal
való kapcsolatban az ember alkalmasabbá válik arra,
hogy jobban megérezze és megossza szükségleteiket.
Sőt két vagy három személy azt is jobban megérti,
hogy mit kell kérniük az Atyától. Ha tehát azt akar-
juk, hogy imánk meghallgatást nyerjen, a legjobb, ha
ahhoz tartjuk magunkat, amit Jézus mond: „Mondom
nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek
a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.
Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a
nevemben, ott vagyok közöttük.”Maga Jézus mond-
ja meg nekünk, mi a titka annak, hogy ez a fajta ima
hatékony. Szavainak kulcsa ez: „összegyűlnek az én
nevemben”. Amikor így jövünk össze, akkor Ő van
jelen közöttünk. S mindazt, amit Vele együtt kérünk,
könnyebben megkapjuk. Hiszen Jézus – Aki jelen
van ott, ahol a kölcsönös szeretet egyesíti a szíveket
– maga kéri velünk együtt az Atyától a kegyelmeket.
El tudnád képzelni, hogy az Atya ne hallgassa meg
Jézust? Hiszen az Atya és Krisztus egy.

Nem érzed, hogy milyen csodálatos ez? Nem nyújt
biztonságot számodra? Nem önt reményt beléd?
Most bizonyára azt szeretnéd tudni, hogy Jézus
akarata szerint mit kell kérned. Ő maga világosan
megmondja: „Bármit” (Mt 21,22). Nincs semmiféle
korlát. Ezentúl tehát vedd be ezt az imádságot is éle-
ted programjába! Családod, te magad, barátaid, a
közösség, amelynek tagja vagy, hazád, a téged körül-
vevő világ talán azért nem részesült eddig számta-
lan kegyelemben, mert te nem kérted. Egyezz meg
szeretteiddel, azokkal, akik megértik és megosztják
veled eszményeidet: készek akartok lenni arra, hogy
úgy szeressétek egymást, ahogyan az evangélium
parancsolja. Így kiérdemlitek, hogy Jézus közötte-
tek legyen, és aztán kérjetek! Kérjetek korlátlanul!
Kérjetek a liturgikus együttléteken, kérjetek a temp-
lomban, kérjetek, bárhol vagytok; kérjetek, mielőtt
valamiben döntenétek; kérjetek minden ügyetek-
ben! De ne úgy kérjetek, hogy Jézusnak csalódnia
kelljen közömbösségetek miatt, miután ekkora lehe-
tőséget adott számunkra. S akkor az emberek töb-
bet fognak mosolyogni, a betegek reménykednek
majd, a gyermekek védettebben nőnek fel, a csalá-
di élet harmonikusabbá válik, és kevesek is alkal-
massá lesznek, hogy a nagy problémákkal meg-
küzdjenek. S mindezek által elnyerjük a mennyor-
szágot, mert az élők és holtak szükségleteiért való
imádság is az irgalmasság cselekedete. S az utolsó
ítéleten ezt kérik majd számon tőlünk.

C L István atya

Katolikus üzenet: „Mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják
mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”(Mt 18,19-20)

Meghívó
A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB)
soros elnökségi ülését augusztus 15-én (pén-
teken) 18 órakor tartja az Egry József Műve-
lődési Házban (Badacsonytomaj, Római u. 69.).

A napirenden szerepel: a meghozott határoza-
tok időarányos teljesítése, a polgárőr szolgálat
ellátás tapasztalatai, tagfelvétel, aktuális napi
kérdések feldolgozása, a borhét, az augusztusi
ünnepek, a szeptemberi iskolakezdés, az őszi
időszak polgárőr feladatainak meghatározása.

Az ülés nyilvános, melyre tisztelettel várunk
minden érdeklődőt.         Mórocz István elnök

Véget értek a labdarúgó megyei III. osztály küz-
delmei, melyben mindkét csapatunknak sike-
rült előrelépni és a negyedik helyen végezni. 

A 3. helyért a bajnokság végéig versenyben lévő
csapatainknak sajnos nem sikerült a dobogóra fel-
lépni, mindkét csapat 5 ponttal maradt el ettől. Az
őszi létszámhiányt a tavaszra sikerült leküzdeni,
helyi játékosokat igazoltunk, akik remekül illeszked-
tek be közösségünkbe. Baumann Szabolcs végig az
első csapat vezére volt, Kiss Márton pedig 13 góljá-
val a tavaszi szezon 3. legeredményesebb góllövője
lett. Természetesen valamennyi új és régi játékos
kiválóan segítette csapatainkat.

Tartalékcsapatunk az őszi 5 vereség után egy 10
mérkőzésből álló veretlenségi szériát produkált és
végül a tavaszi szezont 10 győztes (köztük a bajnok
Szigliget elleni 3:1) és 2 vesztes mérkőzéssel zárta
le. Legjobb góllövőink: Tombor Péter 18, Pál József
14, Zab László 10 találattal.

Elmondhatjuk magunkról, hogy olyan csapatunk
van, amit csak helyi játékosok, vagy helyben dolgo-
zó fiatalok alkotnak és ez sokszor átsegített bennün-
ket a nehézségeken. Egy összetartó csapatot sike-
rült a vezetésnek, az edzőnek és a csapatkapitányok-
nak összekovácsolni, akik tudnak egymásért küz-
deni a pályán és azon kívül is. Sajnos játékosain-
kat sem kerülték el a sérülések. A felépülő játéko-
sainknak ezúton is kívánunk minél előbbi vissza-
térést közénk, a pályára!

Egyesületünk idén ünnepli 90 éves évfordulóját. Az
utolsó bajnoki mérkőzésünkre meghívót kaptak a
korábbi játékosok és elnökök, akik emlék oklevelet
vehettek át a vezetőségtől és a Polgármestertől, aki
beszédében megemlékezett azokról is, akik már nin-
csenek közöttünk. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy
önhibánkon kívül nem minden érintett kapta meg idő-
ben a meghívót, tőlük ezúton is elnézést kérünk!

A következő idényben megpróbálunk a tabellán
feljebb kapaszkodni és jó, eredményes játékkal
kiszolgálni a bennünket idegenbe is szép számmal
elkísérő szurkolóinkat. A következő idényre a neve-
zésünket leadtuk, a felkészülés július 23-án veszi
kezdetét, a bajnoki idény pedig várhatóan augusz-
tus 23-án indul.

Ezúton is szeretnénk megköszönni valamennyi
támogatónknak az önzetlen segítséget, amit egye-
sületünknek nyújtottak. Köszönjük a helyi és kör-
nyékbeli vállalkozók és magánszemélyek felajánlá-
sait, amellyel segítették felkészüléseinket és spor-
tolásunkat. Reméljük, hogy eredményességünkkel
méltóak voltunk a támogatásaikra és a továbbiak-
ban is segítenek bennünket.

Köszönjük a szurkolóink lelkes bíztatását, akik
esőben, szélben is a pálya mellől bíztattak bennün-
ket, akkor is, amikor már elveszettnek látszott egy-
egy mérkőzés!

Találkozunk az őszi szezonban! Hajrá Tomaj!
Lukács László

Lezárult a bajnokság
Gyászoljuk 

Bolf Károlyt!

A Nemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/me-
gyei kormányhivatalok munkaügyi központjai
és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendelt-
ségei megvalósításával „A nyári diákmunka elő-
segítése 2014” elnevezéssel munkaerő-piaci
programot indít. 

A program célja a korai munkatapasztalat és
munkajövedelem szerzés elősegítése. 

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közöt-
ti, nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem
rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoz-
tatásra irányuló jogviszonnyal. 

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nap-
pali tagozatos diák lakó-, vagy tartózkodási helye sze-

rint illetékes járási hivatal munkaügyi kirendeltsé-
gen közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse
magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvé-
nyes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanul-
mányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott
iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony
kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia annak érde-
kében, hogy a programba vonásának előfeltételét
jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a kirendeltség által a mun-
kaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához
nyújtható.

További információért kérjük, forduljon kirendelt-
ségi kollégáinkhoz!         Tapolcai Járási Hivatal

Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Nyári diákmunka elősegítése



A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület megtar-
totta éves soros közgyűlését április 14-én a Pol-
gármesteri Hivatal Rózsakő termében.

A közgyűlésen megjelent tagok elfogadták az
elnökség beszámolóját a 2013. évi gazdálkodásról
és szakmai tevékenységről, valamint a Felügyelő
Bizottság beszámolóját. A 2014. évi költségvetési
terv és a munkaterv szintén elfogadásra került.
Ezúton is köszönjük megjelent Tagjaink aktív rész-
vételét! A közgyűlés által elfogadott beszámolók, a
2014. évi munkaterv és költségvetés, valamint a
közgyűlés jegyzőkönyve az alábbi linken olvasható: 

http://www.badacsony.com/hu/info/infok-
hirek/badacsonyi-ceh-turisztikai-egyesulet/kozgyu-
les-2014-aprilis-14.html

Akinek esetleg nincs módjában interneten meg-
nézni, a Tourinform Irodában is megtekintheti, elol-
vashatja. BCTE elnöksége

72014. júliuswww.badacsonytomaj.hu

Kedves Olvasóink!
A Badacsonytomaji Városi Könyvtár az alábbi

napokon zárva lesz: július 25-26., augusztus 6., 8.,
9., 16., 19.  Kovács László Krisztián könyvtáros

Könyvtár

Olvasói levelek*

Folyóbor eladó!
Badacsonyi hegyoldal legszebb helyéről szár-

mazó minőségi folyóborok kedvező áron eladók
közvetlenül a termelőtől a következő fajtákból:
olaszrizling, muskotályos, zeusz száraz fehér-
borok, valamint cabernet sauvignon száraz
vörösbor. 

Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 
0620/979-4963

Felhívás
A Tapolcai Rendőrkapitányság számára kiemelten

fontos az Önök településén élők és az ott nyaralók
biztonsága. Erre nagy figyelmet fordítunk az év min-
den szakában, így az idegenforgalmi szezonban is.
Annak érdekében, hogy az állampolgárok nyugal-
ma és szubjektív biztonságérzete továbbra is zavar-
talan legyen, kapitányságunk további feladatok vég-
rehajtását tűzte ki céljául. A nyári idegenforgalmi
idényben jelentősen megnő átmenetileg a települé-
sek lakosainak száma, sok a kiránduló, az ideigle-
nesen a településre látogató, illetve az átutazó.
Tapasztalataink szerint ez a helyzet mind a kerék-
pár tolvajok, mind a „besurranó” tolvajok számára,
a szükséges óvintézkedések megtétele nélkül ideá-
lis körülményeket nyújt az esetleges bűncselekmé-
nyek elkövetéséhez.

Ennek megelőzése céljából hívjuk fel szíves figyel-
müket a fokozott veszélyeztetettségre. Fontos, hogy
az idegenekkel szemben kellő óvatossággal éljenek,
házalókat ne fogadjanak! A gyanús, idegen gépjár-
művek rendszámát, típusát jegyezzék fel. Bármilyen
bizalmatlanságra okot adó körülmény, személy/ek
felbukkanása esetén értesítsék a rendőrséget! A
település lakosai egymás iránti éberségükkel, figyel-
mükkel szintén sokat tehetnek a megelőzés érdeké-
ben. Rausz István r. alezredes

kapitányságvezető

Óriási sikert ért el Takács Péter 7. osztályos tanu-
ló, Badacsonytomaj fiatal lakosa. A Hebe kft által
rendezett országos történelemverseny szóbeli dön-
tőjébe jutott, ahol mind írásban, mind szóban kivá-
ló vizsgát tett Gödöllőn. Az elért 96%-os teljesítmé-
nye azt jelentette, hogy az összetett elsőséget is
megszerezte, ezáltal 2012 után második alkalommal
is országos bajnok lett. A döntőben bemutatott két
prezentációja hatalmas sikert aratott, a verseny
értékelésekor külön kiemelték a zsűri tagjai Péter tel-
jesítményét. A fő díj 5 napos kecskeméti táborozás,
amelyet méltán nyert el Péter.

A Keresztury Dezső Általános és Szakiskola Mada-

rász csapata remek teljesítményt nyújtott május
10-11-én Vértesbogláron megrendezett Madarak és
Fák Napja verseny országos döntőjében, melynek
tagja volt Takács Péter. A fiatal csapat (Tóth Liliá-
na 5.o., Hatos Fanni 6. o., Takács Péter 7. o.) nagy-
szerűen versenyzett és a 20 csapatot felvonultató
fináléban a nagyon értékes 8. helyet szerezte meg.
A terepi, gyakorlati feladatok megoldása nagyszerű-
en sikerült, az írásbeli feladatoknál sem vallottak
szégyent az ifjú madarászok. Minden esély meg van
arra, hogy ez a csapat jövőre még előkelőbb helye-
zést fog elérni a fináléban. Ebben nagy szerep fog
hárulni Péterre.  Árvai Gábor

Országos sikerek

A Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság június
6-8 között tartotta meg a XII. Magyar Biodiver-
zitás Napot a Veszprém megyei Hegymagas hatá-
rában elterülő Kongó-réten.  Rendhagyó módon
most a legifjabb résztvevő, a 14 éves Takács Péter
beszámolóját olvashatjuk a rendezvényről.

Szombat: Reggel 8 óra tájban érkeztem a hegy-
magasi szállásra, ahol Magyari Máté, a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park munkatársa vezetett körbe, és
mutatott be a 45 fős társaságnak. Megismerkedtem
többek között Havasi Mátéval, Kovács Tiborral és
Udvari Andrással.

A mai nap számomra a madarakról szólt. A mada-
rászok vezetésével indultam útnak, és velünk tar-
tott Gyenes Adrienn is, aki szintén sokat segített a
szárnyasok felismerésében. Főleg a hangok alapján
folyt a határozás. Kezdetben barátposzáták(Sylvia
atricapilla) és fülemülék (Luscinia megarhyhos) szól-
tak. Sajnos a fullasztó hőség miatt nem jöttek be iga-
zán az ottani ritkaságok. A leggyakoribb madár, a
mezei poszáta (Sylvia communis) volt, amit egész
úton mindenhol láttunk. Számomra új faj volt a
berki tücsökmadár (Locustella fluvatilis), de közeli
fajtársa, a nádi tücsökmadár (Locustella luscinio-
des) is gyakran meg-, megszólalt. A nádi énekesek
közül láttunk énekes nádiposzátát  (Acrosephalus
palustris),  nádi tücsökmadarat (Locustella lusci-

nioides) és nádi sármányt (Emberiza schoeniclus).
Madarászás után a keszthelyi egyetemistákhoz csat-
lakoztam rovarászni. Rengeteg pókot, többek között
a szegélyes vidrapókot (Dolomedes fimbriatus) figyel-
tük meg. Ezen kívül csalánlevélbogár (Chrysolina
fastuosa), mikroormányosok és fűzfa-tajtékos kabó-
ca (Aphrophora salicina) került hálóba. Az ígéretes
eredmények után nagy izgalommal vártam a továb-
bi eseményeket, melyek másnap vártak rám.

Vasárnap: Ezen a napon is 8 órára a szálláson
voltam, hüllők és kétéltűek megfigyelését terveztük.
Kovács Tiborral, az MBKT vezetőjével tartottam.
Ahogy kiértünk Hegymagasról, egyből belebotol-
tunk egy elpusztult, hím barna varangyba  (Bufo
bufo). Kicsit továbbmentünk és kecskebékákat
(Pelophylax kl. esculentus) pillantottunk meg egy
nádasban. Rövid keresgélés után megállapítottuk,
hogy a Felső-Kongó rét méter magas füvében nincs
több látnivalónk. Ezzel a gondolattal leautóztunk az
Alsó-Kongó rétre. Itt erdei béka (Rana dalmatina) és
vöröshasú unka (Bombina bombina)  ebihalakat
figyeltünk meg egy erdei keréknyomban, de kifejlett
unkát is találtunk egy fűzlápban. Ez a délelőtt is
nagyon jól telt, hisz láttunk kétéltűeket és Tiborral
nagyon jókat beszélgettünk. Mások azt mondanák
erre a napra, hogy „hab volt a tortán”! Én azt mon-
dom két tortát kaptam!   Takács Péter

Kongó-réti kutatás

A Nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC.
Törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadá-
sához 50 óra közösségi szolgálat teljesítése szük-
séges, amelyet első alkalommal a 2016. január
elseje után érettségi vizsgára jelentkező tanulók-
nak kell igazolniuk.

Ez a 2013/2014. tanévben-tehát az idén- 9. és 10.
évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti. A tanu-
lók számára a középiskolák a 9-11. évfolyamon lehe-
tőség szerint három tanévre, arányosan elosztva
szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkal-
mas tevékenységeket. Az Országos Polgárőr Szövet-
ség /OPSZ/ elnöksége körlevélben tájékoztatta a

polgárőr egyesületeket, hogy – a polgárőrség népsze-
rűsítése és a fiatalok bevonása a polgárőr szolgálat-
ba érdekében – lehetőséget lát arra, hogy az ötven
órás önkéntes munkát a fiatalok a polgárőr egyesü-
leteknél a bűnmegelőzés területén végezzék.

A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj /PEB/ is
– mint fogadó szervezet, felvállalta a fenti közössé-
gi szolgálatra jelentkezők foglalkoztatását, melynek
koordinátora Rajzó József titkár.

Részletesebb tájékoztatás található az opsz.hu,
vagy a kozossegi.ofi.hu honlapokon, illetve szemé-
lyesen a koordinátor útján.

Várjuk a jelentkezőket.        Mórocz István  elnök

Közösségi szolgálat a polgárőrségnél

Mint korábban a lapban megjelent 2014. június
30. napjára, a Vén Kocsis vendéglőbe 60. évi
osztálytalálkozót szerveztek a badacsonytoma-
ji általános iskola 1954-ben végzett tanulói.

A rendezvényen jelen voltak:
Bölecz Lászlóné szül.: Hatvani Erzsébet, Busch

Jánosné szül.: Kaszás Ilona, Csala József, Cseh
Kálmánné szül.: Hoffmann Anna, Deák Sándorné
szül.: Filep Erzsébet, Demeter Ferencné szül.: Szal-
kovics Teréz, Ellés Imre, Folly Éva, Hullay Gyula és
neje, Mórocz István és neje, Nagy Béla, Pálfy Jenő-
né szül.: Takács Erzsébet, Pomázi Szilárdné szül.:
Torma Gizella, Sárközi Józsefné szül.: Forintos Mag-
dolna, Sárvári Jánosné szül.: Rakics Etelka, Varga
István és neje.

A résztvevők megtekintették a Tatay Sándor Álta-

lános Iskolában a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti
Iskola tanulóinak alkotásaiból rendezett kiállítás
anyagát Baranyai Zoltánné igazgató tárlatvezetésé-
vel. Élménnyel gazdagodva ízelítőt kaptak a Bala-
ton partmenti élővilág gazdagságáról és szépségéről.
A tárlatvezetést követően pedig vendéglői beszélge-
téssel idézték fel a gyermekkorukat, az iskolai éve-
ket, az ismerősökkel, barátokkal, rokonokkal kap-
csolatos élményeiket. 

Az igen családias együttlétet és vendéglátást meg-
köszönve az „öreg diákok” ismét kifejezték, hogy
jövőre is ugyanitt szeretnének találkozni, a már
hagyományossá vált, éves, június utolsó szombati
találkozón

Mórocz István
badacsonyörsi szervező

60 éves osztálytalálkozó

Közgyűlést tartottak

Fotó: Kalmár
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Kedves Vendégeink!
Badacsony a balatoni borok fellegvára, a balato-

ni napsütés, a badacsonyi talaj különleges ízt és
zamatot ad az itt termő szőlőnek és a fürtökből
készülő nemes italnak, a bornak.

Az egykori vulkán lankáin olyan borok születnek,
amit borászaink szerényen az istenek nektárjának
neveznek. Mivel ezzel az állítással eddig senki sem
vitatkozott, így nyugodt szívvel ajánljuk a borked-
velőknek, hogy jöjjenek és kóstoljanak bele bátran
a Badacsonyi Borvidék legnevesebb pincéinek leg-
jobb boraiba a Bor7-en. Ha egyetértenek az isteni
jelzővel, két hetük lesz rá, hogy minden cseppjét kiél-
vezhessék a fesztiválnak.

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szerve-
zésében idén is igazi meghitt, családias hangulat
fogadja a vendégeket a borvidék központjában,
Badacsonyban, a rendezvénynek helyet adó Dísz-
parkban. Minderről a borkóstoláshoz illő hangula-
tos háttérzene, az élményszerű látványelemek és a
romantikus kerthelyiség gondoskodik.  

A helyi gasztronómiai termékek az eddiginél sok-
kal hangsúlyosabban jelennek meg a rendezvényen,
ezzel is fokozva az íz élményeket. Sőt, a helyi étter-
mek a rendezvény ideje alatt különleges ajánlatok-
kal várják majd a borok kóstolása közben megéhe-
zett vendégeket, na, és természetesen az új bada-
csonyi ételt, a halderelyét is meg lehet kóstolni.

A szabadtéri színpadon esténként igazán változa-
tos programmal várjuk vendégeinket, valamint lesz-
nek meglepetés fellépők is!

Tartsanak velünk! 
Tisztelettel:

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 

A bor7 kiállítói: Borbély Családi Pincészet, Csa-
nádi Pincészet, Első Magyar Borház-Szeremley Bir-
tok, Imre Borpince, Istvándy Pincészet, Laposa Bir-
tok, Málik Pince, Németh Pince, Sandahl Bada-
csony, Sipos Borászat, Szent György Pince, Thomay
Pincészet, Varga Pincészet Kft., VáliBor, Tehén- és
kecskesajtok (Szegi Károly), „Hamubasült pogácsa”
(Nagy Péter).

Programok:
Július 18-22-ig házigazda DJ Sosemvolt
Július 18. péntek
21:00 Budapest Voices
A Budapest Voices a capella együttes 2013. áprili-
sában alakult. 12 kiváló énekesből és egy ütőhang-
szeresből áll. A kórus mai magyar underground
zenekaroktól ad elő slágereket.
Július 19. szombat
19:00 Badacsonyi Borhetek hivatalos megnyitása,
Badacsonyi Borvidéki Borverseny eredményhirde-
tése, 2014. évi Badacsonytomaj Város Bora díj
átadása
21:00 Swing Kabaré Dj Jutasi&Szűcs Gabi
A Swing Kabaré egy electro swing formáció. Az elekt-
ronikai érából jól ismert és utóbbi években a Gou-
lasch Ecotica producereként hírhedtté vált Dj Juta-
si legújabb projektje, csípősen fűszerezve  Szűcs
Gabi észvesztő hangjával. Ezen egyveleg a swing
világ forró és lüktető érzését hozza el számunkra...

Július 20. vasárnap
21:00 Szabó Leslie
Egy szál gitárral és saját szerzeményekkel…

Július 21. hétfő    
21:00 Hangácsi Márton
A Veszprémi Utcazene Fesztivál szakmai díjazottja.
Július 22. kedd
21:00 Járai Márk
A győri srác, aki Pécsett tanul immár az egész orszá-
got bejárta akusztikus dalaival, hogy bizonyítsa,
igenis van létjogosultsága az egy-szál-gitáros-ének-
lős-csendes-ülős koncerteknek.

Július 23-29-ig házigazda DJ Ordiman
Július 23. szerda
21:00 FRB
Helyi kötődésű fiatalok. Zenei stílusuk fő irányvo-
nala az alternatív rock és pop-rock.
22:30 Ocho Macho
„Kicsit reggae, kicsit latin, kicsit punk, kicsit rock
and roll - egyszóval: hupogós”
Július 24. csütörtök
21:00 Gypo Circus
2011 őszén öt, gyökeresen eltérő zenei háttérrel
rendelkező muzsikus létrehozta a "Gypo Circus"-t.
A tagok régi álma volt egy olyan zenekar létrehozá-
sa, ahol a balkáni ethno, a gipsy, valamint a punk
műfajok találkoznak, ezzel bár stílust nem teremt-
ve, Magyarországon eddig nem hallott hangzást fel-
építve.
Július 25. péntek
21:00 Mary Popkids
A magukat future pop kategóriába soroló zenekar
profi klipek és sokat játszott kislemezek után idén
az Index saját dalversenyén is a középdöntőig jutott.
Július 26. szombat
21:00 Galileo zenekar
A mások által jóképűnek tartott együttes merít a
népzenéből és merít sajátos zenei fantáziájából,
hogy összeálljon a végeredmény, ami nem más,
mint a hamisítatlan Galileo hangzás.
Július 27. vasárnap
21:00 Tátrai Tibor & Szűcs Antal Gábor – Latin Duo
Lassan már tizenhárom éve, hogy a két kiváló gitá-
ros, Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor együtt muzsi-
kál klubokban és fesztiválokon, valamint egymás
után készíti sikeres albumait. A Latin Duó titka (a
zenészek tehetségén és tudásán túl) az, hogy min-
den koncert különbözik a többitől, mivel az előadá-
sok meghatározó eleme az improvizáció.

Július 28. hétfő
21:00 Ős-Mini zenakar
Erre az estére a negyedik ikszét betöltött Mini együt-
tes visszavarázsolja a korai hetvenes évek hamisí-
tatlan hippi-hangulatát.
Július 29. kedd
21:00 Pannonia Allstars Ska Orchestra
A Pannonia Allstars Ska Orchestra (röviden: PASO)
egy 2003-ban alakult budapesti skazenekar. A tra-
dicionális ska és a dancehall, reggae, dub stílusje-
gyei mellé olykor a magyar népzene és a jazz ele-
meit is párosítja.
Július 30-augusztus 2-ig házigazda DJ ELF
Július 30. szerda
21:00 Balkán Fanatik
Elektro-ethno – az elektronikus zenét elegyítették
némi betyáros virtussal, valamint népzenei elemek-
kel.
Július 31. csütörtök
21:00 Budapest NuFolk Revolution
A népzenét, a modern zenét és népdalokat, de
inkább nagyon jó költőket dolgoznak fel úgy, hogy
abból hitelesen megfeleljenek a nevüknek…
Augusztus 1. péntek
21:00 Kistehén Tánczenekar
„…a stílus kultúrlakodalmas, a szövegek parasztab-
szurdak. A ska, a reggae, a cigányzene, a sramli, a
latin, összeolvad egy nagy – jó értelemben vett – kul-
túrlagzis umca-umcába.”
Augusztus 2. szombat
21:00 Créma de la pop
„A négytagú, franciául egyáltalán nem beszélő zene-
kar 2013. tavaszán tett  szent fogadalmat, hogy
közös erővel megmentsék a 90-es évek számukra
legkedvesebb  magyar dalait a kifakulástól és a
lassú elmúlástól. Mi sem alkalmasabb erre – gon-
dolták -, mint egy másik veszélyeztetett zenei kincs-
csel való házasítás. Ez pedig a „manouche”, a 30-
as évek francia swing stílusa, melyet Django Rein-
hardt tett híressé.”
Augusztus 3. vasárnap
21:00 Szabó Balázs Trió
„Ez is valami csontok közül kifolyt muzsika, min-
den benne akar lenni, egész gyerekkorom: a zene,
a tánc, a folk, a funky, a vér, a szív…”

A belépés ingyenes!

Fő támogató:
Badacsonytomaj Város Önkormányzata
www.badacsonytomaj.hu; 
www.badacsonyiprogramok.hu 
Szervező:
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület – Tourin-
form Iroda
+3687/531-013; 
badacsonytomaj@tourinform.hu; 
www.badacsony.com

BADACSONY
A FOLYÉKONY SZERELEM!

IDŐPONT: JÚLIUS 19‐AUGUSZTUS 4.
HELYSZÍN: BADACSONY PARK

MEGKÖZELÍTHETŐ A RÉGIÓJÁRÓ BUSSZAL

Fotó: Kalmár


