
Badacsonytomaj Város Róza‐napi Szüretnyitó Bál‐
ját szeptember 5‐én tartották a badacsonyi Halász‐
kert Étteremben Szegedy Róza emlékére.

Krisztin N. László polgármester köszöntője után
Folmeg Barbara és Szabó Bence táncművészek
előadásában báli táncok bemutatójára került sor.
Az ünnepi vacsora különleges ételsorát nagy gond-
dal állították össze. A Róza Bál Szépe ezen az estén
Sall Kata, az első udvarhölgy Sárkány Násfa, a
második udvarhölgy pedig Hollósi Veronika lett a
közönség szavazatai alapján. Az első díj egy csodá-
latos ajkai kristályváza volt. A jó bor táncba visz –
szól a mondás és Szabó Ádám fergeteges harmo-
nika játéka után kezdetét is vette a bál. Az első
Róza-bál a kóstolásról, a jókedvről, a táncról szólt,
ami reggel 5 óráig tartott. A bálok hagyománya
máig eleven, a bálba vetett hit és lelkesedés mel-
lett évi rendszerességgel szeretnénk ezt az ese-
ményt megtartani. A Bál Szépe és udvarhölgyei a
Badacsonyi Szüret rendezvényen hintón kocsikáz-
tak ki Badacsonyba. Deákné-Ky

Nemzeti ünnepünk előestéjén a kulturális intéz‐
mény szervezésében zajlott le a badacsonyi
mólón megtartott rendezvény, amelyre a szép
időben sokan voltak kíváncsiak. 

A műsor az Ezüst Kükapu Táncegyüttes fellé-
pésével kezdődött, majd a Tapolcai Musical Szín-
pad tagjai adtak elő részleteket az István, a Király
című rockoperából. Településünk nevében Nagy
Miklós képviselő, turisztikai tanácsnok köszön-
tötte a megjelenteket, beszédében részletesen
ismertetve a Magyar Állam több mint ezeréves
ünnepének történelmét. A programot tűzijáték és
a feldíszített vitorlások felvonulása zárta.        Ky

A Szent István Király Kápolna első búcsújának
keretében ünnepelte augusztus 20‐án Bada‐
csonytomaj Városa államalapításunk évforduló‐
ját a Badacsony hegy oldalában.

Ah! hol vagy Magyarok tündöklő Tsillagja,/ ki
voltál valaha Országunk Istápja./ Hol vagy István
király? téged Magyar kíván,/ Gyászos öltözetben
te előtted sírván. - idézett Földi István esperes, plé-
bános a Dőry kéziratos Énekeskönyvből beszéde
kezdetén. A Szent Királyunkról szóló legszebb
énekünk leghitelesebb, legrégibb szövegváltozata
a magyarságot nyomasztó szomorúságról beszél.
A Szent István által európaivá szervezett nemze-
tünk mai generációjának is mindig elgondolkod-
tató lehet átolvasni fiához, Imre herceghez inté-
zett intelmeit, hisz most is aktuálisak. Vajon fon-
tosnak tartjuk-e, hogy életünket, családunk élet-
ét, városunk, hazánk sorsát tudjuk-e úgy irányí-
tani, megélni, hogy hittel és bizalommal fordulunk
Isten felé. Hiszen Szent István király üzenete ma
is időszerű – folytatta az atya – bennünk is legyen

hit, bennünk is legyen bizalom a Jóisten iránt,
még akkor is, ha életünkben jelentkeznek próba-
tételek, jelentkeznek csapások, ahogy jelentkez-
tek nemzetünk létében is az évszázadok során –
úgy ma is vannak. Vegyetek példát szent kirá-
lyunkról – bíztatta a híveket az atya. 

A szentmise után az Erkel Kamarakórus kon-
certjével folytatódott az ünnepség a hegy oldalá-
ban, majd a kulturális intézmény nevében Szán-
tainé Ruzsa Mariann köszöntötte a hallgatóságot.
Krisztin N. László polgármester beszédét váratlan
betegsége miatt helyettese, Orbán Péter tolmá-
csolta: Az ünnepi pillanatokban itt van velünk
Udvardi Erzsébet, sokunk Erzsi nénije, aki meg-
álmodta ezt a helyet. Milyen szép lesz, amikor
Szent István napján a kápolnánál ünnepelhetünk
– látta előre a most bekövetkezett pillanatot a
művésznő. Ilyenkor értjük meg azt, hogy a művé-
szek azért élnek köztünk, halandók között, hogy
ilyen és hasonló értékek kezdeményezésével, meg-
valósításával gazdagítsák életünket. Mi magyarok
képesek voltunk és vagyunk együtt élni más nem-
zetek fiaival úgy, ahogy évszázadokon keresztül
tettük népeket, nemzeteket mentve meg a teljes
pusztulástól, akik hálájukkal még adósok nekünk
ezért. Éljen itt békében, barátságban mindenki,
akinek szíve Magyarországért dobog és a lelke
Mária országából való.

Az ünnepi beszédet követően István atya meg-
áldotta és megszentelte az új kenyeret és kalácsot,
melyeket borral együtt kínáltak körbe a résztve-
vőknek. A búcsúi szentmisén közreműködtek a
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület tagjai, akik
a Szent Korona megjelenítésével emelték az
ünnepség fényét, hangulatát.                        Ky

Az önkormányzati rendszerben több változás is
történt az elmúlt hetekben – mondta a Képvi‐
selő‐testület augusztus 26‐i soros ülésén Krisz‐
tin N. László polgármester. 

Egy-egy csokor virággal megköszönte a helyette-
sítést Zsifkovics Szilvia védőnőnek és Farkas Éva
óvónőnek, majd Poszlovszky Krisztina védőnőt és
Bolfné Tóth Melinda óvodavezetőt üdvözölte.

A változások ismertetésekor Krisztin N. László
polgármester elmondta, hogy Nagy Lajos tanács-
nokkal rendszeresen látogatta az újszülötteket a
Képviselő-testület megbízásából, így direkt vissza-
jelzései vannak, hogy Szilviát kedvelték az édes-
anyák, mindenben számíthattak rá. További éle-
téhez jó egészséget és további munkasikereket
kívánt.
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Augusztus 20-i ünnep

A kápolna első búcsúi ünnepe
Intézményi változások

Fotó: Kalmár

Első Róza-bál

Folytatás az 5. oldalonx

Fotó: Deák

A tanévnyitó ünnepséget szeptember elsején
tartották a Tatay Sándor Általános Iskolában,
amelyen számos változásról értesülhettek a
megjelentek. 

Úgy gondolom, hogy a diákok szeretnek iskolánk-
ba járni, - mondta évnyitó beszédében Krisztin N.
Lászlóné igazgató - mi pedig azon fogunk dolgoz-
ni, hogy a tanítványaink jól érezzék magukat és
minél több tudást tudjanak elsajátítani. A nyár
folyamán megtörtént az épület karbantartása,
melyet az idén a karbantartó és a takarítónők
oldottak meg, köszönet nekik a lelkiismeretes és
szép munkáért. 

Megkezdték a tanévet

Folytatás az 4. oldalonx

Badacsonyi fényvarázs
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K Ö Z É R D E K Ű
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u.14.)
H: 12.30-16.00 óráig; Sz: 13.00-16.00-ig; P: 8.00-12.00-
ig (K., Cs. zárt nap).
Telefon: 87/571-270, fax: 87/471-289
Fogadóórák:
(előzetes bejelentkezés a 87/571-270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első hétfő: 14.00-16.00-ig,
Orbán Péter alpolgármester
minden hónap harmadik hétfő: 14.00-16.00-ig,
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második hétfő: 14.00-15.00-ig,
Wolf Viktória jegyző
minden hónap első szerda: 13.00-16.00-ig.
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 
Ábrahámhegyi Kirendeltsége: 
minden hónap első szerdája 9-11 óráig.
Badacsonytomaj VN Kft. 87/571-048, Fax: 87/571-057
e-mail: uzemeltetes@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu
Fogadó óra: H, Sz, P. 8.00-14.00 
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87-571-115, +36-30-693-4420
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu  
Web: www.badacsonyiprogramok.hu
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő. 
Városi Könyvtár: K, Sze, P: 10.00-18.00, Szo: 9.00-
13.00, 87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény - Tájház
K-P: 10.00-16.00, Szo.: 10.00-14.00
Egry József Emlékmúzeum
Nyitva naponta 10.00-18.00-ig
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: 
8-14-ig, Veszprém Halle u. 5/E, Telefon: 06-88-425-228
Gyermekorvosi rendelés-tanácsadás: 
dr. Sellyei Ferenc
tel.: 87/471-282, rendelési időn kívül 16.00-ig 06-30/234-
9572. Rendel: H., Sz., P: 8-12-ig, K., Cs.: 13-16-ig, kör-
zeti ügyelet Tapolca Kórház 88/412-104
Badacsonytomaj Város Önkormányzat 
Védőnői Szolgálata
Védőnő: Poszlovszky Krisztina
Elérhetőségei: 06-30/511-9521, 87/471-698 (munkaidőben)

E-mail: badacsonyivedono@gmail.com
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsa-
dás: Cs. 8-10 óráig; Csecsemő, gyermek és ifjúsági taná-
csadás: Cs. 10-12-óráig.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sze. 11.00-12.00-ig 
Krausz Noémi Tel.: 06-30/426-2207
Gyermekjóléti fogadóóra: Sze. 11.30-12.00-ig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) 87/471-012 
H-Sz-P: 7.30-11.10-ig,12.50-17.00-ig
K-Cs: 7.30-12.00-ig,12.30-17.00-ig
Szo: 8-10 óráig (ügyelet Tapolcán)
Hatósági állatorvos:
dr. Barátossy György Tel.: 06 70 436 50 53
Tűzoltóság: Fő utca 58., 87/471-539
Rendőrség: (Tapolca) 87/412-322
Pintér György körzeti megbízott: +36-30/5710-944
Polgárőrség: Arany György +36-30/2717-552
Kábeltelevízió hibabejelentés: 
ElektroV szervíz: 87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14. Tel/fax:
87/531-013. Nyitva: H-P: 9.00-17.00, Sz-V: 10.00-15.00
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
A nyugdíjas egyesület elnöke: Kós Péter
Tel.: 06-30/703-2033, E-mail: vadkos@freemail.hu
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A Képviselő‐testület 2015. évi munkaterve sze‐
rinti soron következő ülését szeptember 30.
napján 8.00 órakor tartja a Badacsonytomaji
Közös Önkormányzati Hivatalban. 

1. Tájékoztató a település egészségügyi hely-
zetéről. 2. Tájékoztató az önkormányzat folya-
matban lévő peres ügyeiről. 3. Tájékoztató az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. fél-
évi végrehajtásáról. 4. BURSA Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram-
hoz csatlakozás. 5. Badacsonytomaj Város
Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosítása. 6. Tájékoz-
tató a két ülés között történt fontos esemé-
nyekről. 7. Beszámoló a lejárt határidejű önkor-
mányzati döntések (határozatok, rendeletek)
végrehajtásáról. 8. Egyéb aktuális ügyek

Wolf Viktória jegyző

Képviselő-testületi
ülés

A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályá‐
zatot hirdet a Pipitér Közös Fenntartású Napkö‐
zi Otthonos Óvoda konyhai kisegítő munkakör
betöltésére.

Teljes munkaidőben, határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszonyban. A munkakör legko-
rábban 2016. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.
december 10., elbírálásának határideje: 2015.
december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Bolfné Tóth Melinda nyújt, a 06-
87-471-835-ös telefonszámon. A pályázati
kiírás további közzétételének helye, www.bada-
csonytomaj.hu.

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályá‐
zatot hirdet Pipitér Közös Fenntartású Napközi
Otthonos Óvoda óvodapedagógus munkakör
betöltésére.

A foglalkoztatás teljes munkaidőben történik,
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony-
ban. A pályázat benyújtásának határideje: 2015.
október 5., elbírálásának határideje október 9. A
munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt Bolfné Tóth Melin-
da nyújt, a 06-87-471-835-ös telefonszámon. A
pályázati kiírás további közzétételének helye,
www.badacsonytomaj.hu.

Pályázatok

A Képviselő‐testület hat alkalommal tartott
helyszíni találkozót az egész település területét
lefedve, amelyeken többen megjelentek és szá‐
mos témában tettek javaslatot, mondták el vé‐
leményüket.

Több száz konkrét felvetést jegyeztek fel a kép-
viselők ezeken a „mini közmeghallgatásokon”,
amelyekre a kérések megvalósításával igyekeznek
választ adni. Egyre komolyabb problémát okoz-
nak a vadak nemcsak a szőlőkben, hanem min-
den településrészen, belterületeken. A Képvise-
lő-testület többször kezdeményezett tárgyaláso-
kat e témában, de az illetések gyakorlatilag sem-
miféle megoldással nem rendelkeznek.

A minden fórumon felvetődő gondok a csapa-
dékvíz elvezetéssel, az árkok tisztításának hiá-
nyával, a közlekedést akadályozó sövényekkel, a
beláthatatlan kereszteződésekkel, a rossz utak-
kal, a közvilágítás hiányával vagy hibáinak lassú
javításával, a közterületek gondozatlanságával
voltak kapcsolatosak. Nyáron sokat javult a köz-
területek állapota, az útra lógó, kilátást zavaró
növényeket megnyesték, a kért helyekre tükrö-
ket helyeztetett ki az önkormányzat, a temetők
állapotának javítása érdekében gondnokot vett
fel. A különösebb előkészítést nem igénylő, de a
komfortérzetet javító intézkedések közül a játszó-
terek – részben lakossági, társadalmi segítséggel
– megújultak. A kisebb útjavítások egy részét
elvégezték, a többit őszre tervezik, ahogy a szá-
raz fák kivágását és az újak telepítését is. Az igé-
nyelt nagyobb útjavítások, közműhálózat fejlesz-
tések, - vagy például a gyalogátkelő a tomaji
strandnál, a határsáncnál - megvalósítása a költ-
ségek előteremtése és a tervezési igények miatt
jóval több időt vesz igénybe. Napirenden van a
közvilágítás korszerűsítése az egész településen,
ezért az e területen felvetett hiányosságokat
annak keretében szeretné rendezni az önkor-
mányzat. A legnagyobb beruházásokat – Fő utca,
Városkapu projekt – pályázati pénzek bevonásá-
val akarja megvalósítani a Képviselő-testület.

Ky

Az utcafórumok 
tapasztalatai

Fotó: Kalmár



Fenyegető árvizek, pusztító
aszály, hőség és hóvihar… az
éghajlatváltozás hatásai
egyre sürgetőbbé teszik, hogy
felkészüljünk ezekre a csapá‐
sokra és – amennyire lehet –
kezeljük a szélsőséges időjá‐
rás hatásait.

Az elv egyszerűnek tűnik: az
árvizekkor lezúduló víz egy részé-
nek visszatartásával, tározásá-
val enyhíteni lehetne az aszályos
időszak vízhiányát. A megvaló-
sításhoz azonban új, a környeze-
ti változásokhoz igazított straté-
gia kialakítására van szükség.
Magyarország összes felszíni és
felszín alatti vizére vonatkozó
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv
felülvizsgálata jelenleg folyik és
2015. december 22-ig készül el.

A www.vizeink.hu honlapon
követhetik nyomon és vélemé-
nyezhetik a Vízgyűjtő-gazdálko-
dási Tervek országos, illetve a
Duna, a Tisza, a Dráva és a Bala-
ton vízgyűjtőkre vonatkozó feje-
zeteit. 

Személyesen, a társadalmi és
szakmai fórumokon kapcsolód-
hatnak be a vitákba, ahol a szak-

emberek és az érintett állampol-
gárok, vízhasználók megismer-
kedhetnek a területüket érintő
legfontosabb problémákkal és
azok megoldásával. A területi
fórumok meghívói a www.vize-
ink.hu oldalon találhatóak.

Magyarország vízben gazdag
és vízben szegény ország is egy-
szerre. Gondos és előrelátó víz-
gazdálkodási tervezéssel meg-
védhetjük természeti kincsün-
ket és kamatozathatjuk a vize-
inkben rejlő kihasználatlan
lehetőségeket. 

„A természeti erőforrások,
különösen… a vízkészlet… a
nemzet közös örökségét
képezik, amelynek védelme,
fenntartása és a jövő nemze-
dékek számára való megőr-
zése az állam és mindenki
kötelessége.”

[Magyarország Alaptörvénye
2011. április 25., P) cikk] 

Éljenek jogaikkal, a jövő érde-
kében ismerkedjenek meg az új
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek-
kel és véleményezzék azokat! 

Somlyódy Balázs 
főigazgató, 

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Ebek veszettség elleni éves, kötelező, összevezetéses oltásának időpontjai szeptemberben:
22-én, kedden Badacsonytomaj, sportpálya: 7.30-8.30, 16.00-17.00

régi hivatal parkolója: 9.00-10.00
24-én, csütörtökön Badacsony, Felső Bazársor: 8.00-8.30, 16.00-06.30

Badacsonyörs, ÁFÉSZ bolt mellett: 9.00-10.00, 17.00-17.30
25-én, pénteken Pótoltás a régi hivatal parkolójában: 8.00-9.00 17.00-17.30
Az oltást végzi: dr. Varga Ottó, tel.: 06 30 9375015
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet évente veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, és

minden 3 hónapos kort betöltött ebet transponderrel (chip) kell megjelölni!
Díjtételek: veszettség elleni oltás díja az összevezetés helyén: 4 500 Ft

veszettség elleni oltás díja az eb tartózkodási helyén: 5 500 Ft
féregtelenítés: (1 tabl./10 kg) 300 Ft/tabletta, új oltási könyv: 500 Ft

Az oltási könyveket szíveskedjenek elhozni!

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép‐
viselő‐testülete (a továbbiakban BVÖKt) a
augusztus 26‐i soros ülésén többek között a
következőről határozott:

313/2015. (VIII. 26.) Képviselő-testületi hatá-
rozat. Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyé-
ben június 24-én meghozott döntéseit minden
vonatkozásban megerősítette ebben a határoza-
tában Képviselő-testület.

314/2015. (VIII. 26.) Képviselő-testületi hatá-
rozat. Badacsonyörs Kisörshegyi vízellátás ügyé-
ben meghatalmazás. B.V.Ö.K.t. meghatalmazza
Krisztin N. László polgármestert és Orbán Péter
alpolgármestert, hogy Rig Lajos országgyűlési
képviselő által a Badacsonyörs Kisörshegyi víz-
ellátás ügyében kezdeményezett egyeztetésen
Badacsonytomaj Város Önkormányzatát képvi-
seljék.

315/2015. (VIII. 26.) Képviselő-testületi hatá-
rozat. Tájékoztatás a Badacsonyörsi Kemping
ügyéről. 
B.V.Ö.K.t. 1.Krisztin N. László polgármester
Badacsonyörsi Kemping ügyéről készített tájékoz-
tatását jóváhagyólag tudomásul veszi. 2. Felké-
ri a polgármestert, hogy az elhangzottak figyelem-
bevételével (különösen az SCD működése során
okozott kár vonatkozásában, a badacsonyörsi
turizmus tönkremenetele ügyében, stb.) pontról
pontra reagáljon a beérkezett véleményezésre.
3. Felkéri a műszaki osztályvezetőt, hogy az érték-
becslés teljeskörűségét vizsgálja meg és írásban
tájékoztassa a testületet és Simonné Visi Erzsé-
betet annak eredményéről. 4. Felkéri a Jegyzőt,
hogy a jövőben a BÖÉE kapjon meghívást a
badacsonyörsi településrészt érintő napirendek
tárgyalására. 

317/2015. (VIII. 26.) Képviselő-testületi hatá-
rozat. Kérelem iskolás és óvodás gyermekek
szállítására a távol lévő település részekről
B.V.Ö.K.t. Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató és
Bolfné Tóth Melinda óvodavezető kérelmét elfo-
gadja és az Önkormányzat Peugeot Expert gép-
járművével felvállalja Badacsony és Badacso-
nyörs településrészekről az iskolás és óvodás
gyermekek szállítását 2015. szeptember 1-től
2016. augusztus 31-ig a működési kiadások ter-
hére. Ky

32015. szeptemberwww.badacsonytomaj.hu

Képviselő-testületi
határozatok

Eboltás!

A víz élet, gondozzuk közösen!
A Kvassay Jenő Vízgyűjtő gazdálkodási terv véleményeztetése

Vadkárral kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást
adom a Tisztelt Lakosságnak:

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, vala-
mint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
75.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „A jogosult az
e törvényben foglaltak alapján köteles megtérí-
teni a károsultnak a gímszarvas, a dámszarvas,
az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a
mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban,
továbbá az őz a mezei nyúl és a fácán által a sző-
lőben, a gyümölcsösben a szántóföldön, az erdő-
sítésben, valamint a csemetekertben okozott kár
öt százalékot meghaladó részét (továbbiakban
együtt vadkár).

(2) A vadkár megtérítésére az köteles, aki a
kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek
a vadászterületén a károkozás bekövetkezett,
illetőleg akinek vadászterületéről a vad kiváltott” 

Ugyanezen jogszabály 81.§ (2) bekezdése sze-
rint: 

„Ha a károsult és a kárért felelős személy között
a 81. § (1) bekezdés szerinti közléstől számított
8 napon belül nem jön létre egyezség a kár meg-
térítéséről és a kártérítés mértékéről, és a káro-
sult kárának megtérítését nem közvetlenül a
bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye sze-
rint illetékes települési önkormányzat jegyzőjé-
től 8 napon belül írásban vagy szóban kérelmez-
heti a károsult és a kárért felelős személy közöt-
ti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési
eljárás lefolytatását.”

Badacsonytomaj város közigazgatási területén
az illetékes vadásztársaság a Káli-medence
Vadásztársaság, melynek elérhetőségei: Varga
Béla elnök és Sári Ferenc vadászmester, levele-
zési címe: 8251 Zánka Fő u. 3-7., e-mail címe:
info@kali-vadaszat.hu.  

A Nemzeti Park Igazgatóság Vadásztársasága
elérhetőségei: levelezési cím: 8229 Csopak, Kos-
suth u. 16., telefon: 87/555-260, e-mail:
bfnp@bfnp.hu. Wolf Viktória jegyző

Lakossági tájékoztatás

Rendőrségi Konzultációs 
Fórumra

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Tapolcai Rendőrkapitányság konzultációs fóru-
mot tart, melyen a lakosság közvetlenül kaphat
tájékoztatást valamennyi rendőrséget, közbizton-
ságot, közlekedésbiztonságot, bűnmegelőzést és
egyéb hatósági kérdéseket érintő témákról, amely
közérdeklődésre számot tarthat. 

A rendezvény időpontja: 
szeptember 22. (kedd) 17.00 óra

A rendezvény helyszíne: 
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati

Hivatal, Rózsakő terem

Tisztelettel: 
Krisztin N. László polgármester

Meghívó
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A Magyarországi repüléstörténet kiemelkedő
és nagy jelentőségű eseménye volt, hogy
1911. augusztus 28‐án Lányi Antal hadnagy
elsőnek repülte át a Balatont Badacsony és
Fonyód között. Erre az eseményre emlékez‐
tünk augusztus 23‐án először Badacsonyban,
majd Fonyódon. 

A badacsonyi mólónál lévő emléktáblánál a
hősi halált halt repülősök és elesett hősök emlé-
kére Földi István esperes plébános mondott
fohászt, majd a koszorúk elhelyezése után Fonyó-
don folytatódott az ünnepség. Azért jöttünk össze,
hogy emlékezzünk egy bátor úttörőrepülőre,
Lányi Antal hadnagyra – kezdte ünnepi beszédét
Knoll Gyula repülőezredes. - Arra a Bátor és Hős
repülőre emlékezünk ma, aki 1911. augusztus
28-án elsőnek repülte át a Balatont, Badacsony-
ból-Fonyódra. Ez akkor rendkívüli csodának szá-
mított a repülés történetében. Ki volt ez a bátor
magyar, Lányi Antal hadnagy? Mint repülő ember
és mint kutató, én is ezt kérdeztem magamtól.
Az 1990-es években, a bécsi levéltálban találtam
erre írásos választ németül. Lányi Antal 1886.
december 27-én született Budapesten, itt járt
általános és középiskolába, majd szüleivel Nagy-
váradra költöztek, ahol 1906-ban katona lett,

elvégezte a hadapródiskolát. 1908-ban hadnagy-
gyá léptették elő. Azonban szolgálati balesetéből
ideiglenesen lenyugdíjazták. Ekkor ismerkedet
meg nagy szerelmével, a repüléssel!

A lelkes hallgatósággal Knoll Gyula részletesen
ismertette a Badacsony-Fonyód közötti repülés tör-
ténetét is: 1911. augusztus 25-én leszállították a
Blériot XII. gépet Badacsonyba, hogy 27-én Fonyó-
don leszállva végrehajtsák a rendkívüli nagy felada-
tot. Minden a terv szerint ment, a jegyeket is elad-
ták, a legdrágább 10, a legolcsóbb 3 koronába
került. Azonban, a repülési programot a viharfel-
hők meghiúsították. Lányi kockáztatott, tekintet-
tel a nagyszámú nézőseregre, felszállt és körbe
repülte a Badacsonyt, majd sikeresen leszállt.

Másnap 28-án vasárnap délelőtt előkészültek,
és délután 15:30-kor a gép Badacsonyban el-
startolt. A több ezres tömeg előtt emelkedett a gép
150 m-re, és a Balaton felett irányt vett Fonyód-
nak. Majd 7 perc után a Fonyódligeti legelőn
szállt le, ahol ugyancsak több ezres tömeg fogad-
ta érkezését nagy örömmel. Egy fiatalokból álló
csoport a géphez rohant, Lányit vállukra véve
dobálták, majd vitték az Őt ünneplő tömeghez.
Mikor letették a hős pilótát, egyszerre énekelték,
Isten álld meg a magyart. Mert valamennyien
tudták, hogy Lányi hadnagy ezt a bátor cseleke-
detét nem virtusból tette, nem dicsőségből koc-
káztatta az életét. Hanem mert, meg akarta
mutatni, főleg a 70 milliós Monarchia urainak,
hogy mi magyarok is képesek vagyunk nagy dol-
gokra és nem vagyunk alábbvaló nemzet. – fejez-
te be ünnepi köszöntőjét a Szent György Lovag-
rend Somogy, Zala és Fejér megyei priorja, lovag
Knoll Gyula repülőezredes.

Ezután a koszorúzás következett, településünk
nevében Orbán Péter alpolgármester és Nagy
Lajos tanácsnok helyezte el a megemlékezés
koszorúját a fonyódi emlékműnél. Repülős témá-
jú gyerekprogramok, kézműves foglalkozás és
beszélgetés zárta a programot!             Deákné

Lányi Emlékünnepség

Fotó: Deák

Az Útilapu Egyesület önkéntesei ‐ már nem elő‐
ször ‐ jártak nálunk július második felében. A fia‐
talokból álló nemzetközi csapattal többen talál‐
kozhattak, szépítgették, festegették, javítgatták
játszótereinket, valamint dolgoztak az iskolá‐
ban és az óvodában is.

Az iskola, óvoda, a városüzemeltetés és a helyi
vállalkozók példaértékű összefogásának köszön-
hetően 11 lelkes fiatal szállásért és ételért cseré-
be dolgozhatott településünkért. A szállást az
önkormányzat, az étkezést pedig a helyi vállal-
kozók biztosították. Krisztinné Ica igazgatónővel
az iskolában találkoztam, Ő volt az önkéntesek
háziasszonya, biztosította a szállást. Ica elmesél-
te, hogy nyitott, aranyos fiatalokat ismert meg,
akik nagyon hasznos munkákat végeztek el a
suliban, a környéken. Jó ötletnek tartja ezt a
tábort. A munka mellett szórakoztak is, a búcsú-
estén ők főztek, ahol elkészítettek egy-egy ételt,
az adott országok nemzeti eledelei közül. Jövőre
is várjuk őket, de a feladatok megszervezése több
előkészületet igényel – mondta befejezésül.

Bolla József, a VN. Kft. ügyvezetője elmondta,
hogy most is - akárcsak az előző években -,
nagyon pozitívan ítéli meg a társaság munkához
való hozzáállását. - Bármi is volt az aznapi fel-
adat, lelkesen láttak neki és végezték el, a veze-
tőjük Bori, már visszatérő vendégünk, talpraeset-
ten és szervezetten vezette csapatát.

Lakat László jóvoltából rengeteg élményben
volt része önkénteseinknek, akik lelkesen dolgoz-
tak, ismerkedtek a környezetükkel, s reménye-
ink szerint - ahogy az előző évek táborai alapján
tapasztalhattuk - viszik jó hírünket világszerte,
s térnek vissza hozzánk vendégként a későbbi-
ekben. Lakat László szerint nagyjából zárt közös-
séget alkottak, angolul beszéltek, lelkesek voltak,

barátságosak és munkamániásak. László szere-
pe elsődlegesen a szerszámok biztosítása volt a
játszóterek rendbehozatalához, megmutatta
Nekik, hogy mit, hogy és milyen eszközökkel kell
elvégezni, majd a csapat önállóan megoldotta a
rájuk bízott feladatokat. A munkához és a kör-
nyezetükhöz való viszonyukból sugárzott, hogy
nagyon megkedvelték a települést.

Király Bori, a tábor vezetője már készül a jövő
évre, ahogy mindenki, aki idén kapcsolatba került
velük.

- Az Útilapu Egyesület nemzetközi önkéntesei
már harmadik éve színesítik Badacsony környé-
ke életét és hirdetik az alternatív turizmus filo-
zófiáját. Idén 11 fős volt a csapat, Európa hat
különböző országából jöttek. Feladatunk Bada-
csonytomaj és Badacsonyörs néhány játszóteré-
nek felújítása volt, valamint segítettünk a Toma-
ji iskolának és óvodának egyéb karbantartási
munkákban. Ez azonban naponta csupán 4-5
órát jelentett, így alkalmunk nyílt aktívan részt
venni a csodás Badacsony által kínált progra-
mokban, mint úszás, napozás, borkóstolás, kivá-
ló vacsorák a környék jónevű éttermeiben, kirán-
dulás mindenfelé a környéken, Művészetek Völ-
gye Fesztivál, Liliomkert és még sorolhatnám.
Csodásan telt ez a két hét, köszönjük minden-
kinek, aki ilyen lelkesen támogatja jelenlétünk!
Jövő nyáron találkozunk!     

Bubics Marianna

Önkéntesek dolgoztak a településért

Köszönjük szépen a tábor résztvevőinek, hogy minket
választottak idén nyáron! Pawel Oždžeński, Magda‐
lena Jacyna, Zuzanna Molik ‐ Lengyelország; Aroa
Galan Martin, Leticia Moreno Azabal ‐ Spanyolország;
Tereza Urbancova, Andrea Bubenikova ‐ Csehország;
Mariya Yanouskaya ‐ Fehéroroszország; Emilija Vacev
‐ Szerbia; Pittner Sára, Király Bori ‐ Magyarország

A repülés az ember régi vágya, számtalan kísérle‐
tet tettek bátor feltalálók hogy a levegőt az ember
számára meghódítsák

A tavaly nyári nyaraltatási bevételből két osztály
részére új padokat és ergonomikus székeket vásá-
roltunk. Az idei bevételből a nyári nyaraltatáshoz
ágyakat és ágyneműket vettünk és szeretnénk foly-
tatni a tantermi bútorok cseréjét is. Köszönet az
önkormányzatnak, hogy ezt a pénzt minden évben
teljes egészében az iskolára fordíthatjuk és támo-
gatásukkal újra lesz kézilabda, judo, asztalitenisz,
kosárlabda szakkör.

Az évnyitóra műsorral készülő elsősöket külön
is köszöntötte az igazgató, akik kis „Tatay-s”
tarisznyát kaptak ajándékba, a felkészítő óvó-
nők - Farkas Éva és Gelencsér Ottóné – munká-
ját pedig virágcsokorral köszönte meg. A tanári
karban jelentős változásokkal kezdődik az új
tanév, hiszen Bolfné Tóth Melinda néni és Csiz-
marik Béláné, Tündi néni megvált az iskolától.
A gyógypedagógusi feladatokat Tasner Rebeka, az
igazgató helyettesi feladatokat pedig a nevelőtes-
tület szavazása alapján Rákos Eszter látja el.
Rohály Eszter angol nyelvet, Szabóné Marton
Mónika pedig rajzot, technikát és matematikát
tanít, a Szín-Vonal Művészeti Iskola új tanára
Tuzai István. Gyémántdiplomájuk átvétele alkal-
mából gratulált az igazgató Kovács Lászlóné, Gizi
néninek és Mester Istvánné, Magdi néninek, akik
a tördemici óvodában dolgoztak évtizedeken
keresztül.  Ky

xFolytatás az 1. oldalról

Megkezdték a tanévet

Fotó: Bubics

Fotó: Kalmár



Gondolatok a vízparton címmel nyitották meg
Nógrádi Kiss Magdolna kamaratárlatát az Egry
József Emlékmúzeumban augusztus 29‐én.

Ezen a tárlaton keresztmetszetet kapunk a
művésznő munkáiból – mondta Mészáros György
festőművész, egyetemi docens –, a modern
magyar művészet e szakrális helyszínén nem kis
kihívást és motivációt jelent kiállítani. Ráadásul
hasonló tematika szerint válogatta össze Nógrá-
di Kiss Magdolna az anyagot, a vízparti élménye-
it transzformálta képein.                            Ky

Örömteli eseményekkel kezdődött a 2015/2016‐
os tanév a SZÍN‐VONAL Művészeti Iskolában.
Baranyai Zoltán Józsefné újabb öt évre kapta
meg igazgatói kinevezését a minisztertől. 

Az igazgatónő elmondta, hogy a kutató/mes-
tertanár címre pályázva az intézmény korábbi
oktatási-nevelési programját a diákok érdekében
további fejlesztő elemekkel bővítette, melyet a
minősítő bizottság a nyilvános meghallgatáson
nagyon elismerően fogadott. Elmondta, hogy
augusztus végén a SZÍN-VONAL Iskola művé-
szetoktatási, tehetséggondozási gyakorlatai minő-
sítésre kerültek és maximális pontszámot telje-
sítve az iskola megkapta a kitüntető Referencia
Intézmény címet. Ezt a címet csak azon intézmé-
nyek birtokolhatják, akiknek pedagógiai kultú-
rája és pedagógiai eszközrendszere egészében
példaértékű. A minőségi munka érdekében a
2015/2016-os tanévben a Badacsonytomajon
tanuló diákok művészetoktatását, tehetséggon-
dozását magasan képzett tanárok, Képzőművé-
szeti Egyetemet végzett művészek: Tuzai István
András, Juhász Kinga és Kiss Gergely érdeklő-
désre számot tartó, változatos programokkal,
tanulmányi utakkal kívánják megvalósítani.  

Tuzai István arra a kérdésre, hogy milyen célo-
kat szeretne megvalósítani a következőket vála-
szolta: Elképzeléseimet röviden két szerepkörre
vonatkoztatva tudom megfogalmazni. Tanárként
az a célom, hogy tanítványaimmal nyitott, szere-
tetteljes légkörben megvalósuló, kölcsönös pár-
beszédre épülő kapcsolatot alakítsak ki. Szemé-
lyiségük, tehetségük kibontakoztatásában az egy-
másra való odafigyelés, tenni akarás, az egymás
problémáit megértő-segítő hozzáállás kialakítása
mellett számítok a szülők együttműködésére is,
hogy gyermekeink személyisége a legjobb irányba
fejlődhessen.  A szakmai ismeretek átadásával
párhuzamosan, művészként az a célom, hogy az
alkotások létrehozása során élményhez juttassuk
őket.  Egyrészt, hogy az alkotói folyamat, mely
épp olyan fontos része egy műalkotásnak, öröm-
teli élménnyé váljon, másrészt, hogy az elkészült
produktumok sikerélményt okozzanak számukra,
melyben a művészet nem cél, hanem komplex
kifejezőeszköz önmagunk és a világ megtapaszta-
lására, gondolataink tolmácsolására. Ky

Magasabb színvonalon
A polgármester kitért arra, hogy 16 alkalommal

írtak ki pályázatot a védőnői állásra az elmúlt évek-
ben, melyet Poszlovszky Krisztina személyében
sikerült betölteni, aki családjával, 4 gyermekével
távolról érkezett ide. Sok sikert kívánt munkájához.

Pályázat keretében új óvodavezető kinevezésé-
re is sor került, Bolfné Tóth Melinda személyé-
ben. A polgármester megköszönte Farkas Éva
óvónőnek, hogy az átmeneti időszakban ellátta
a vezetői feladatokat, így az óvoda sikeresen zárta
a nevelési évet. Kérte, hogy tapasztalataival segít-
se az új vezető munkáját. Véleménye szerint az,
hogy helyi fiatal lesz az új vezető, aki néhány évig
az iskolában dolgozott gyógypedagógusként pozi-
tívan hat az óvoda és iskola kapcsolatára. A Kép-
viselő-testület nevében jó egészséget, sok mun-
kasikert és türelmet kívánt neki. 

Bolfné Tóth Melinda személyében új vezetője
van a Pipitér Közös Fenntartású Napközi
Otthonos Óvodának. A legtöbben évtizede a
Tatay Iskola tanáraként ismerik, kevesen tudják
róla, hogy „mellesleg” óvónő és tíz évig vezette a
Káptalantóti Óvodát.

- Gratulálunk, és sok sikert kívánunk munkájá-
hoz! Ismeri az óvodát, hiszen a gyakorlatát itt töltötte
éppen Kati néni mellett. Miben szeretne változtatni?

- Alapvetően egyetértek az óvodának a peda-
gógia, gyermeknevelési nézeteivel és ezen nem is
szeretnék változtatni. Egyelőre két célt tűztem ki

magam elé: egyrészt pozitív és vidám embereket
szeretnék magam köré, mert ha a gyermek ezt
megérzi, ő is úgy viszonyul a világhoz. Másrészt
nagyon tudatos iskolai előkészítést szeretnék
megvalósítani – nyilván ebben közrejátszik az is,
hogy gyógypedagógus is vagyok – mert a jól fel-
készített gyerekeknek sokkal több sikerélménye
lesz. Ennek érdekében az iskolaérettségi, logo-
pédiai szűréseket már elvégezték a Tapolcai
Szakszolgálat szakemberei, tehát egy évünk van
az esetleges lemaradásokat pótolni. A fejleszté-
seket ráadásul helyben el tudjuk végezni, ezért
ezentúl nem kell a gyerekeket Tapolcára vinni,
ami a szülőknek jelent bizonyára könnyebbséget.

Emellett a folyamatban lévő beruházásokat is
be kell fejezni – az udvari játékok telepítése, te-
raszbontás, kazáncsere, tegnap végeztek példá-
ul a nyílászárók festésével - tehát mindig van
tennivaló egy ekkora épületen. A játszótéren
szeretném, ha megjelennének a helyi hagyomá-
nyok a játékokban, gondolok itt például egy csó-
nakra, halászkunyhóra, tehát olyan dolgokra,
amiket a kicsik nem tapasztalhattak meg.

- Idén először volt nyitva egész nyáron az ovi,
mennyien éltek a lehetőséggel?

- A nyár vége felé öt-hét gyermek volt csak,
ezért szeretnék valamelyik környékbeli óvodával
együttműködni a jövőben, hogy felváltva lássuk
el ezt a feladatot. Szükség van az egy hónapos
szünetre, mert a karbantartási, fertőtlenítési
munkákat sem lehet gördülékenyen elvégezni,
ha itt vannak a gyerekek. Az óvónőknek ugyan-
annyi szabadságuk van, mint a tanároknak,
szorgalmi időszakban nem vehetik ki, tehát ezt
is megnehezíti a folyamatos munkarend.

- Nincs létszámhiány?
- Jelenleg van, de az év végén nyugdíjba vonu-

ló helyére a fenntartók jóváhagyásával már most
felvehetjük az új kollégát. Ez azért nagyon fon-
tos, hogy a kiscsoportosoknál ne legyen évköz-
ben személyi változás.

- Mire szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni, mi-
lyenek az első tapasztalatai?

- Eddig is jól együttműködött a szülői munka-
közösség az óvodával, de ezt a kapcsolatot sze-
retném még szorosabbá, hatékonyabbá tenni.
Három hét alatt is feltűnt, hogy az óvónők sok-
kal képzettebbek, ügyesebbek, sokkal jobban
végzik a dolgukat, amint az kintről érzékelhető.
Jóval több elismerést érdemelnének.                Ky

Szakmai és emberi kapcsolatokra épülő, kölcsönös
bizalmon alapuló, jó közösségi hangulatú intéz‐
ményt szeretnék működtetni a munkatársak, szü‐
lők, fenntartó közreműködésével

Zentai Gábor miskakancsó gyűjteményének
több mint száz darabjából nyílott kiállítás a Vul‐
kán Közösségi Központban szeptember 11‐én.

A központnak a vidékfejlesztés mellett kultu-
rális céljai is vannak – mondta köszöntőjében
Krisztin N. Lászlóné ügyvezető – ennek keretében
sikerült Lesz Ferenc közreműködésével ezt a tár-
latot megszervezni. A Badacsonyi Szüret prog-
ramjához kapcsolódik ez a boroskancsó bemu-
tató, amelynek egyes darabjai a magyar fazeka-
sok magas szintű tudását hirdetik.             Ky
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Intézményi változások

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár

A Folly Arborétumban nyílott meg Major Csaba
csemetéi az uszadéktól a szőlőtőkéig című szo‐
bor‐ és Plósz Béla természetfotóinak kiállítása
szeptember 10‐én.

Alkotások papíron, fényképen, kőben és fában
megjelenítve – mondta köszöntőjében Folly Réka
– a művészek nyilván ezeket érezték a leg meg-
felelőbb eszköznek önmaguk kifejezéséhez. Várat-
lan és egymást megerősítő találkozása egy ben-
cés és piarista öregdiák-
nak. Az alkotások - akár-
csak az arborétum -,
most a mi örömünkre
szolgálnak, minket is
tanítanak, megállítanak
egy pillanatra, kizökken-
tenek – nagy szükség
van erre a hétköznapok
rohanásában. A megnyi-
tón a Babos-Piller Jazz
Duó működött közre. Ky

Miskakancsók
Szobrok és fotók

Vízparti hangulatok

xFolytatás az 1. oldalról

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák
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Az evangélium egyik olyan igéje ez, amely meg-
kívánja, hogy azonnal életre váltsuk, rögvest.
Oly tiszta és világos – egyben magas követelmé-
nyek elé is állít –, hogy nem kíván sok magyará-
zatot. Ahhoz azonban, hogy megértsük, micso-
da erő rejlik benne, hasznos lesz megvizsgál-
nunk a szövegkörnyezetét. Jézus éppen egy írás-
tudónak válaszol – egy Biblia-szakértőnek –, aki
azt kérdi tőle, melyik a legfőbb parancsolat. Ez
még nyitott kérdés volt, különösen azóta, amió-
ta a Szent Írásban meghatároztak 613 betartan-
dó előírást. Néhány évvel korábban élt az egyik
legnagyobb mester, Sammaj rabbi, aki nem akar-
ta kijelölni a legfőbb parancsot. Mások viszont,
ahogy majd Jézus is, a szeretet központi szere-
pét hangsúlyozták. Hillél rabbi azt mondta: „Ne
tedd azt felebarátodnak, ami számodra gyűlöle-
tes; ebben áll az egész törvény. A többi csak
magyarázat.” Jézus nemcsak a szeretet közpon-
ti szerepét tanítja, hanem egyetlen parancsba
foglalja az Isten (vö. MTörv 6,4) és a felebarát
iránti szeretetet (vö. Lev 19,18). Így válaszol
ugyanis az írástudó kérdésére: „Ez az első
[parancs]: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az
egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szí-
vedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és min-
den erődből! A második így szól: Szeresd feleba-
rátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs
nagyobb parancs.”

Az egyetlen parancsnak ez a második része,
melyben az első rész az Isten iránti szeretetet feje-
zi ki. Isten ugyanis annyira szívén viseli minden
teremtményét, hogy Iránta való szeretetünket
azzal fejezhetjük ki legjobban, azzal szerezhe-
tünk Neki örömet, ha szeretetének megnyilvánu-
lása vagyunk minden ember iránt. A próféták
századok óta próbálták elmagyarázni Izrael nép-
ének, hogy Isten szeretetet kér és nem áldoza-
tot, égőáldozatot (vö. Oz 6,6). Minden idők keresz-
tényeihez szól a felhívás, hogy váltsuk életre az
istentiszteletet, lépjünk ki a templom falai közül,
ahol Istent imádjuk, szeretjük, dicsőítjük, és lép-
jünk oda az emberekhez, váltsuk életre, amit az
imádságból és az Istennel való egyesülésből
tanultunk.

Hogyan éljük hát az Úrnak ezt a parancsát?
Mindenekelőtt emlékezzünk, hogy ez elválaszt-
hatatlanul összetartozik az Isten iránti szeretet
parancsával. Időt kell szánnunk arra, hogy meg-
ismerjük, mi is a szeretet, hogyan szeressünk,
tehát teret kell adni az imádságnak, az elmélke-
désnek, a párbeszédnek Istennel: Tőle tanulhat-
juk ezt meg, Ő a Szeretet. Ahhoz, hogy úgy sze-
ressük a felebarátunkat, mint saját magunkat,

úgy kell ismernünk őt, mint saját magunkat.
Úgy kellene szeretnünk, ahogy a másik szeret-
né, hogy szeressük, és nem a saját kedvünk sze-
rint. Most, hogy egyre inkább soknemzetiségű
társadalomban élünk, még nagyobb a kihívás,
mert nagyon különböző környezetből szárma-
zunk. Aki másik országba költözik, annak meg
kell ismernie annak a népnek a hagyományait
és értékeit, csak így tudja megérteni és szeretni
a társait. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik
befogadják az otthontalan és a nyelvet sem isme-
rő bevándorlókat beilleszkedési problémáikkal
együtt.

A különbözőség egy családon belül is előfordul,
vagy a munkahelyen, a szomszédságban, még
akkor is, ha azonos kultúra képviselői vannak
együtt. Ha mi örülnénk annak, ha valaki időt
szánna ránk és meghallgatna bennünket, vagy
segítene felkészülni egy vizsgára, vagy munkát
keresne nekünk, esetleg rendbe tenné a laká-
sunkat, akkor talán a másik embernek is hason-
ló vágyai vannak. Jó lenne, ha rá tudnánk érez-
ni, ha odafigyelnénk rá, őszintén meghallgat-
nánk, megpróbálnánk belebújni a bőrébe. A sze-
retet minősége is számít. Pál apostol a híres sze-
retethimnuszban felsorolja néhány jellemzőjét,
ezeket jó észben tartani: türelmes, jót akar a
másiknak, nem irigykedik, nem fölényes, a mási-
kat fontosabbnak tekinti magánál, tisztelettu-
dó, nem a maga javát keresi, nem gerjed harag-
ra, nem rója föl a rosszat, mindent betakar, min-
dent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
Mennyi lehetőség, mennyi árnyalat, hogy meg-
éljük: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”

Végül gondoljunk arra is, hogy az emberi élet-
nek ez az alapvető normája, tulajdonképpen a
híres „aranyszabály”, amely minden vallásban és
még a „laikus” kultúra nagy mestereinek tanítá-
sában is megtalálható. Fogjunk össze és teremt-
sünk új mentalitást, amely értékeli a másik
embert, tiszteli a személyt, törődik a kisebbsé-
gekkel, odafigyel a leggyengébbekre és félre tudja
tenni a saját érdekeit, hogy a másik ember érde-
keit tegye az első helyre. Ha mindannyian való-
ban tudatában lennénk, hogy úgy kell szeret-
nünk a felebarátot, mint önmagunkat, hogy ne
tegyük a másikkal azt, amit nem szeretnénk,
hogy velünk tegyenek, és azt tegyük vele, amit
szeretnénk, hogy velünk tegyenek, akkor véget
érnének a háborúk, megszűnne a korrupció,
nem lenne többé utópia az egyetemes testvéri-
ség, és hamarosan megvalósulna a szeretet civi-
lizációja.                

F C István atya

Katolikus üzenet: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (Mk 12,31)

Gyászhírek:

Felber Lajos
(született 1960-ban, elhunyt július 8-án)

–––––––––––
Dobosi Károly

(született 1969-ben, elhunyt augusztus 3-án)
–––––––––––

Döme Lajosné sz.: Dezse Anna Mária
(született 1948-ban, elhunyt augusztus 13-án)

–––––––––––
Barcza Dezsőné sz.: Ivék Magdolna

(született 1924-ben, elhunyt augusztus 28-án)
–––––––––––

Baranits Istvánné sz.: Németh Alice
(született 1925-ben, elhunyt augusztus 30-án)

–––––––––––
Nyugodjanak békében!

– A PEB felvállalta érettségire készülő fiatalok
foglalkoztatását és annak igazolását az érettsé-
gihez szükséges 50 órás önkéntes társadalmi
munkában. ketten már végeznek karitatív és
kisegítő munkát, de várjuk továbbiak jelentkezé-
sét is. A törvényi előírás 14 évtől lehetővé teszi
az „Ifjú Polgárőr” tevékenység vállalását.

– Városunk polgárőrei az augusztus 20-i álla-
mi ünnephez kapcsolódóan aug. 19-23-án 18
fővel 182 szolgálati órában segítették az ünnepi
rendezvények zavartalan lefolyását. 

– A Polgárőrök augusztus 22-én, vacsorával
egybekötött Polgárőr Családi Napot rendeztek,
ahol megköszönték a családtagok, szeretteik meg-
értő támogatását, segítségét, melyet a szabad-
idejükben, térítésmentesen önként vállalt közös-
ségi munkájukért kaptak.  Mórocz István elnök

Polgárőr hírek

Labdarúgócsapataink július 22‐én elkezdték a
felkészülést a 2015‐16‐os bajnoki idényre, mely‐
ben a Veszprém megyei II. osztályban szerepel. 

A felkészülést nehezíti a játékosok munkahe-
lyi elfoglaltsága, ezért a foglalkozásokon csak
kevesen tudnak részt venni. Heti 3 alkalommal
jön össze a társaság, edzésre illetve heti 1 felké-
szülési mérkőzésre.
A megyei II. osztállyal való többletterhelést (edzé-
sekre járás, távolabbi mérkőzések) munkahely,
és egyéb okok miatt többen nem vállalták. Nekik
ezúton is megköszönjük, hogy ez idáig segítették
az egyesület munkáját és a csapatok sikeres sze-
repléséhez hozzájárultak! Reméljük, hogy nem
szakadnak el az egyesülettől és a későbbiekben
még találkozhatunk velük a pályán! Addig is min-
den jót kívánunk Nekik!
A felnőtt csapat keretébe három új játékos érke-
zett a nyáron: Kiss Márton kölcsönből tért vissza
Gyenesdiásból, Horváth Adriánt és Balasi Gábort
Révfülöpről igazoltuk le.
A megyei II. osztályban U-19-es csapat szereplé-
se szükséges. Az eddig is nálunk szereplő helyi
fiatalokhoz vidékről kellett igazolni, mivel több
badacsonytomaji fiatal - akik korábban a serdü-
lő csapatainkban szerepeltek – különböző okok
miatt nem kíván futballozni Badacsonytomajon.
Reméljük, ez a későbbiekben változik.
Az érkezők névsora: Torda Gergő (Révfülöp), Hegyi
Kristóf, Ravasz Dániel, Takács Péter, Tankó
Roland, Dancsok Kristóf (mind TIAC).
Reméljük, hogy a közelgő bajnoki idényben sokan
kilátogatnak meccseinkre és szurkolásukkal is
támogatják csapatainkat!

Badacsonytomaj SE

A Badacsonytomaji SE labdarúgócsapatá-
nak őszi sorsolása (az utánpótlás (U19) min-
dig 2 órával korábban kezd) és eredményei:
Pápateszér-Badacsonytomaj 4:2, (U19 0:3)
Badacsonytomaj-Tihany 2:2 (U19 1:2)
Magyar Kupa, Tapolcai Öregfiúk – BSE (3:3)
továbbjutó a Tapolca
Nemesvámos-Badacsonytomaj 0:0 (U19 3:0)
Badacsonytomaj-Szentantalfa (3:3) (U19 0:7) 
szept. 20. v. 16:00 Magyarpolány-B.tomaj
szept. 26. sz. 16:00 B.tomaj-Vaszar
okt. 04. v. 15:30 Csabrendek-B.tomaj
okt. 10. v. 15:00 B.tomaj-Ösi
okt. 18. v. 15:00 Csopak-B.tomaj
okt. 24. sz. 14:00 B.tomaj-Tótvázsony
nov. 01. v. 13:30 Balatonkenese-B.tomaj
nov. 08. v. 13:30 Nemesszalók-B.tomaj
nov. 14. sz. 13:00 B.tomaj-Taliándörögd

Tomaji futball hírek

Fotó: Kalmár

Tomor Péter 33. percben, Kiss Márton 37. és 43. perc‐
ben rúgott góljaival már a félidőben 3:1‐re vezetett a
Tomaj a Szentantalfa ellen
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A Menü Kft., Badacsonytomaj, 
Kert utca 8./iskola konyha/ 
intézmények, munkahelyek 

étkeztetését vállalja. 
Az ár és a kiszállítás megbeszélés alapján. 

Telefon: 06-87-476-164 
vagy 06-30-422-90-81 

Lukács Antalné ügyvezető (x)

Badacsonytomaji templom patrocíniuma. Szent
Imre oltalmának folytonossága – V. bef. rész

Ez az állítás, hogy Szent István titulusát vise-
lő templom lett volna Tomaj első temploma valót-
lan, megjelenik ugyan még Badacsonytomaj mos-
tani honlapjának helytörténet fejezetében is, állí-
tólag Békefi Remig történészt idézve: „Tomaj (ma
Badacsonytomaj a Badacsony hegy keleti olda-
lán, a Balaton partján) egyháza 1344-ben Szent
István vértanú tiszteletére avatva...” azaz „ ...cuius
(Thomaj) ecclesia parochialis in honore beati
Stephani protomartiris foret constructa...”

Sem Békefi Remig, sem Holub József neves
történészek nem vették figyelembe - s őket idéz-
ve a Régészeti Topográfia sem -, hogy a hajdan-
volt középkori Lád településnek a Badacsony-
hegy déli oldalán épült Szent István vértanú titu-
lusú templomának első írásos említése 1297-ből
való. Ez az egyház eredetileg a török pusztításig
Lád település temploma volt, mint azt helyesen
idézi Kalmár László a „Badacsonytomaj történe-
te” című munkájában, a tördemiciek önálló temp-
lomépítési szándéka kapcsán.

Padányi Bíró Márton veszprémi püspök vizitá-
ciója során 1746-ban a Badacsony-Tomajon lévő
templomot is sorra vette, pedig akkor még az
egykori ládi templom szolgált egyházként a tele-
pülésen. 

Badacsonytomaj egyházközségének História
Domusa szerint 1746-os vizitációját követően, de
még az ő püspöksége idején helyreállították a török
hódoltság során tönkrement badacsony-tomaji
Szent Imre templomot. A templomépítéshez és a
plébániaalapításhoz a telket, a tervrajzot és az
építkezési anyag jó részét maga a püspök adta.
Többször ő fizette a munkásokat is. A falu és kör-
nyéke szolgáltatta a fuvart, lakosai segédmunkás-
ként dolgoztak és élelmezték a szakmunkásokat.
Végül 1757-ben a Szent Kereszt Felmagasztalása
ünnepére elkészült a templom felújítása, szep-
tember 14-én újraszentelték a Szent Imre oltalma
alatt álló templomot Badacsony-Tomajon. Erről a
korról olvashatunk Pehm József „Padányi Bíró
Márton veszprémi püspök élete és kora” című,
1934-ben megjelent művében.

A História Domus szerint az egykori ládi temp-
lom megközelítése nehéz volt, helyette püspöki
segítséggel felújították, újjáépítették a Tomaj tele-
pülés központjában lévő egykori Szent Imre temp-
lomot. 

Ez az időszak már a török hódoltság utáni újjá-
építés kora. Ekkor még Tomajnak önálló egyhá-
zi anyakönyve nem volt, a tördemici egyháznál
vezették azt 1792-ig, addig annak filiáléja volt..
Ezt követően lett újra saját plébániája és papja.
Ez a templom 1932-ig az új templom megáldá-
sáig szolgálta Isten dicsőségét és a hívek hitbéli
gondozását.

Az 1934-ben lebontott régi Szent Imre temp-
lom - az 1928-ban készült, a Keszthelyi Balaton
Múzeumban látható fényképek szerint - közép-
kori eredetű volt. A templom elbontásánál jelen-
lévő építészek szakmai véleménye is az volt, hogy

ez a templom alapjaiban és némely más részé-
ben megőrizte az Árpád kori építészet jegyeit.

Az eredeti templom helyén most a Katolikus
Közösségi ház együttese emelkedik, mely Sze-
renka Miklós plébános atya tevékenysége alatt
épült, és 1993-ban dr. Szendi József érsek szen-
telte fel.

Az 1931 -1932-ben neoromán stílusban, Fábi-
án Gáspár által tervezett, Varga Sándor plébá-
nossága alatt épült kéttornyú Bazalt templom
szintén Szent Imre oltalmába ajánlott egyház-
ként vált messze földön nevezetessé. 1932. októ-
ber 9-én dr. Rott Nándor püspök áldotta meg. A
Szent Mihály Főegyházmegye (Veszprémi Püs-
pökség 1932. évi Egyház Megyei Iktatókönyvé-
nek 4221 számú bejegyzése (Numero Protokolli)
szerint „az új templomot a megyéspüspök meg-
áldja”, a helyszín oszlopban: Badacsonytomaj
olvasható, dátuma ugyan hiányzik, de az előző
4220 számú bejegyzés időpontja X. 29, a követő
4222 számú bejegyzés dátuma X. 21.) 

Számos helyen olvashattunk arról, hogy 1932.
október 9-én felszentelés történt, de mint előb-
biekben olvashattuk, az téves.  

Ugyan nagy ünnepség volt ezen a napon, de ez
annak köszönhető, hogy 1932. október elsején
Horthy Miklós kormányzó aláírta a határozatot,
mellyel dr. Rott Nándor veszprémi püspöknek
egyházkormányzati, hitéleti és kulturális érdeme-
iért I. osztályú Magyar Érdemkeresztet adomá-
nyozott. Az október 9-i  „badacsonytomaji ünnep-
ségen megjelent és beszédet mondott Madarász
István dr., miniszteri tanácsos pápai prelátus,
továbbá Eszterházy Móric gróf, a kerület képvi-
selője is. Délben közös ebéd volt, amely alatt Rott
Nándort 15 éves püspöki jubileuma és a kor-
mányzói kitüntetése alkalmából lelkes ünnep-
lésben részesítették. A környékbeli plébániák
körmenetet szerveztek az ünnepségre. 

„Rott püspök felszentelte a Balaton-vidék egyik
legszebb templomát” címmel jelent meg tudósí-
tás 1932. október 11-én a ZALAI KÖZLÖNY Napi
Hírek rovatában a badacsonytomaji eseményről. 

Ez lehetett az oka annak, hogy a sajtó hatásá-
ra a közvélemény helytelenül felszentelésről
tudott. 

A régi templom lebontását követően 1934-ben
szentelte fel egy gyarapodó közösség szeretettel-
jes körében Rott Nándor püspök az új templomot
(ekkor történt a főhajó tizenkét oszlopának kriz-
mával történő megkenése, és a szilárdan rögzí-
tett oltár szentelése) az általa végzett 1934-es, 474
badacsonytomaji fiatal bérmálását megelőző
napon. „Templomot konszekráltam április 29.
Vasárnap remek meleg időben. A templom igen
szép, vagyona azonban nincsen. Még vannak
szükségletei. Padokat kérnek tőlem.” Az idézet
olvasható „Rott Nándor Veszprémi püspök bér-
málási feljegyzései, 1921-1938” című kiadvány-
ban a 159. oldalon, melyet sajtó alá rendezett
Körmendy József, Rajzi Pál Veszprémben 2000-
ben. Kiadta Veszprém megyei Érseki Levéltár.

Káloczi Kálmán

Olvasói levél*

Országos Könyvtári Napok!
Október 10. 

Készíts egyedi könyvjelzőt, olvasójegyet,
könyv borítót!

Kovács L. Krisztián könyvtáros

Könyvtári hírek Vezetett gyalogtúrák

2015. szeptember 4‐én éjszaka a midiTOURIST
irodánk udvaráról elloptak három kerékpárt és
a gépkocsinkból a levéltárcámat az iratokkal és
pénzzel együtt.

Reggel, amikor észleltem a cselekményt jelen-
tettem a rendőrségre, perceken belül megjelent
az irodánknál Csipszer Zsolt főtörzs zászlós úr.
Valamivel később két nyomozó is ideérkezett
Tapolcáról. Csipszer úr egy órán belül kiderítet-
te az elkövető kilétét, az egyik kerékpárt azonnal,
míg a második kerékpárt délután vissza is kap-
tam, így a keletkezett kár minimálisra csökkent
(1 db kerékpár). Személyi igazolványomat Albert
László, a levéltárcámat az iratokkal együtt, egy
fiatal hölgy találta meg.

Köszönetemet szeretném kifejezni a Tapolcai
Rendőrségnek, kiemelve Csipszer Zsolt és két
nyomozó kollégájának gyors és segítőkész mun-
káját, valamint a becsületes megtalálóknak.

Sall Csaba midiTOURIST ügyvezető

Köszönet a rendőröknek

Őszi vezetett gyalogtúrák a Badacsony Régióban.
A túrákon a részvétel ingyenes, de előzetes beje‐
lentkezés szükséges: Tourinform iroda, Badacsony
(Tel.: 06 87 531 013, e‐mail: badacsonytomaj@
tourinform.hu).

Túravezető: Árvai Gábor geo- és madarász túra-
vezető.

Szeptember 26. szombat Badacsony – Hold-
fénytúra; Gyülekező: 18.00 órakor a Szegedy Róza-
háznál.

Október 3. Őszi színek a Badacsonyon. A szü-
reti mulatságok hangulatának felidézése. Gyüleke-
ző: 10.00 Szegedy Róza-háznál

Október 10. Nagy őszi túra a Badacsony leg-
szebb részein. Túránk során érintjük a hegy leg-
szebb kilátópontjait és a bányák falait vizsgálva fel-
tárulnak a hegy születésének a körülményei. Nagy
túra! Gyülekező: Szegedy Róza-ház 10.00

Október 24. szombat Badacsony – Holdfény-
túra; Gyülekező: 17.30 órakor a Szegedy Róza-
háznál

November 7. Hajnalmadár megfigyelő túra a
badacsonyi bányákban. Ha egy trópusi pillangót
szeretnél látni madár képében késő ősszel, akkor
irány a badacsonyi bányák! Hatalmas madarász
élmény a Badacsonyon! (nagy túra!) Gyülekező:
10.00 órakor-Badacsonytomaj, Köbölkúti Parkoló

Vezetett kerékpáros túrák a Badacsony Régi-
óban. A túrákra előzetes bejelentkezés szükséges:
Tourinform iroda, Badacsony (Tel.: 06 87 531 013,
e-mail: badacsonytomaj@ tourinform.hu). Túrave-
zető: Farkas István kerékpáros túravezető. Indu-
lás: 11:00 órakor a Tourinform irodától. (Bada-
csony, Park u. 14.)

Szeptember 26. szombat: Badacsony – Szigli-
get túra. (Útközben Szigligeti Vár megtekintése,
borkóstolás).

Október 3. szombat: Badacsony – Ábrahám-
hegy túra. (Látogatás az Ábrahámhegyi Murcifesz-
tiválon). A túrákon való részvétel ingyenes azon
vendégek részére, akik a Best Bike Rental-nál
(Badacsony, Hajókikötő, Tel.: 00 36 20 567 0367)
bérelnek kerékpárt, egyéb esetben a részvételi díj
felnőttek részére 2.000,- Ft, gyermekeknek 14 éves
korig 1.400,- Ft.

A szervezők a programváltozás 
jogát fenntartják.



Ősszel is Balaton! Folytatódik a Nyitott Balaton
programsorozat szeptember 25–október 5‐ig. 

A Balatoni Regionális TDM Szövetségnek és
tagszervezeteinek egyik fő célja továbbra is meg-
mutatni, hogy a Balaton Régió nem csak a nyári,
fürdőzésre alkalmas időszakban jelenthet vonzó
úti célt a turisták számára, hanem ősszel is képes
olyan kínálatot biztosítani, amiért érdemes ide-
utazni. Az akcióban a Badacsonyi Céh Turiszti-
kai Egyesület tagjai is részt vesznek.

Ízelítő a Nyitott Balaton idején megrendezésre
kerülő Badacsony és környéki programokról:

Folytatódik a pecsételős nyereményjáték
A Nyitott Balaton idejére szállást foglaló ven-

dégek vehetnek részt a nyereményjátékban, mely-
nek során 4 pecsétet kell összegyűjteni (szállás,
étterem, pince, látogatóhely). Ha megvan a 4
pecsét, a Tourinform irodában 1 palack badacso-
nyi borra váltható be! Ha megéheztél, keresd az
éttermeknél az őszi alapanyagokból készült
menüajánlatot. Térj be egy pincébe, kóstolj egyet
a hungaricum borfajták közül és ne felejts el
pecsételtetni! A kupont kérd a szálláshelyeden. 

Résztvevők: Pincék: Fata Pince; Borbély Csa-
ládi Pincészet; Istvándy Pincészet;Istvándy Bor-
műhely; Laposa Birtok; Léránt Pince; Imre Bor-
pince;Szegedy Róza Ház Ürmös Borozó; Horváth
Pince; Folly Arborétum és Borászat;Szent György
Pince, Villa Tolnay, Borpatika és Pálinkaház.
Éttermek: Borbarátok Vendéglő; Halászkert Étte-
rem; Istvándy Pincészet; Kisfaludy Ház Étterem.
Látogatóhelyek: Szigligeti Vár; Folly Arborétum;
Egry József Emlékmúzeum; Szegedy Róza Ház
Irodalmi és Bormúzeum. Résztvevő szálláshe-
lyek a www.nyitottbalaton.hu oldalon.

Programok: 
Zenélő borterasz – szeptember 26-án 17.30

órától. Helyszín: Istvándy Borműhely, Badacsony,
Római út 155. Hangulatfelelős: Dj. Ernő Piaf
Infó: +36-70/230-4713

Szigligeti Szüreti vigadalom – szeptember 26.
További információ: Tourinform Szigliget, tel.:

06-70/371-5346 E-mail: szigliget@tourinform.hu
web: www.szigliget.hu.

Rizling vakáció – október 3-4. – a Bortriat-
lon harmadik állomása

Olaszrizling kóstoló a Badacsonyi Borvidék
minden résztvevő pincéjében, sok-sok különleges
borral, nyereményjátékkal és egyéb meglepeté-
sekkel. Vegyél részt a Bortriatlon felfedezőúton és
gyűjts össze minél több pecsétet az értékes nye-
reményekért!

Régiójáró busz – október 3. 
A busszal végigjárhatod a pincéket és neveze-

tességeket!
Murcifesztivál – október 3. Ábrahámhegy
További információ: Bakosné Tóth Erzsébet,

Telefon: 70/380-07-63
E-mail: kulturhaz@abrahamhegy.hu

Vezetett túrák a Nyitott Balaton ideje alatt
Figyelem! A gyalogtúrákon a részvétel ingyenes,

de előzetes bejelentkezés szükséges: Tourinform
iroda Badacsony, Tel.: 06 87 531 013, bada-
csonytomaj@tourinform.hu

- A kerékpáros túrák esetében a részvétel a Best
Bike Rental-nál (Badacsony, hajókikötő) kerék-
párt kölcsönzők részére ingyenes! A saját kerék-
párral érkező felnőtteknek 2000 Ft, gyermekek-
nek 14 éves korig 1400 Ft.

Előzetes bejelentkezés szükséges: Tourinform
iroda Badacsony, Tel.: 06 87 531 013, bada-
csonytomaj@tourinform.hu

Gyalogtúrák: Szeptember 26. szombat Bada-
csony – Holdfénytúra; Gyülekező: 18.00 órakor
a Szegedy Róza-háznál

Október 3. Őszi színek a Badacsonyon. A
szüreti mulatságok hangulatának felidézése.
Gyülekező: 10.00 Szegedy Róza-háznál

Kerékpáros túrák: Szeptember 26. szombat:
Badacsony – Szigliget túra. Gyülekező 11 órakor
a Tourinform irodánál (Badacsony, Park u. 14.)

(Útközben Szigligeti Vár megtekintése, borkóstolás)
Október 3. szombat: Badacsony – Ábrahám-

hegy túra. Gyülekező 11 órakor a Tourinform
irodánál (Badacsony, Park u. 14.)

Bevezetés a jóga világába, szerdánként Bada-
csonyban a Bonvino Hotelben.

18.00-19.15 óra között
Jógázz velünk az EGÉSZ-ségedért! 
A foglalkozások ára alkalmanként: 1.000 Ft
További információ és jelentkezés:
Szabó Mónika jógaoktatónál: 06-20/316-6476
Akciók a Nyitott Balaton ideje alatt
Badacsonylábdihegyi Ökoturisztikai Látogató-

központ: minden látogató 30 % kedvezményt kap
a belépőjegy árából.

Szegedy Róza Ház Irodalmi és Bormúzeum,
Badacsony: az egyéni látogatók 30 % kedvez-
ményt kapnak a belépőjegy árából.

Egry József Emlékmúzeum: az egyéni látogatók
50%-os kedvezménnyel válthatnak belépőjegyet.

Folly Arborétum: 10 % kedvezményt biztosíta-
nak a belépő árából. Öt világtáj fenyői; - gyermek-
paradicsom; - árnyas pihenők; - fenséges pano-
ráma; - pince és tájborok. A „fenyőmúzeum” Bada-
csonyörsön, a Kisörsi-hegy déli oldalában találha-
tó; Vezetett túrák indulnak az Arborétumban.

Szálláshelyek: a csatlakozott szálláshelyek 20%
kedvezményt biztosítanak a szállás végösszegé-
ből minimum 2 éjszakás tartózkodás esetén azon
vendégek számára, akik a www.nyitottbalaton.hu
weboldalról letöltött kupont felmutatják vagy fog-
laláskor a kuponkódot érvényesítik. Bővebb infót
a programokról, résztvevőkről a www.nyitottba-
laton.hu oldalon lehet megkaparintani, vagy a
badacsonyi Tourinform irodában. (Nyitva tart:
hétfő-péntek: 9-17; szombat-vasárnap:10-15.

tel.:+36-87/531-013; badacsonytomaj@tourin-
form.hu ; www.badacsony.com)

www.badacsonytomaj.hu8 2015. szeptember

Szeptembertől folytatódnak azok az előadások,
amelyeket dr. Jobbágyi Lajos professzor és
Nagy István szervez különböző témakörökben.

Balczó András olimpia bajnok, prof. dr. Jobbá-
gyi Gábor, dr. Papp Lajos szívsebész, Koltai Gábor
filmrendező estjeire - a moderátor dr. Heinrich
István töltötte be - egyre nagyobb számban érkez-
tek az érdeklődők. Legközelebb dr. Paksy Mária
előadását hallgathatják meg Keresztény Euró-
pa? címmel szeptember 25-én, pénteken 18 óra-
kor a városháza Rózsakő termében. Ky

Újabb előadások

Szegedy Rózára és Kisfaludy Sándorra emlékez‐
tek szeptember 5‐én a Róza‐napi Szüretnyitó
rendezvény keretében a Badacsony hegyen.

Minden borvidéknek van - a borkultúráján
kívül - olyan kulturális gyökere, amelyre a min-
dennapi életben támaszkodik - mondta köszön-
tőjében Békássy János -, ezek a hagyományok
vagy feledésbe merülnek, vagy élik az életüket.
Ha figyelemmel ápoljuk őket, akkor támaszkod-
hatunk rájuk és mindig megadják az erőt a
továbblépéshez. Badacsonyban az egyik ilyen
kulturális, irodalmi, érzelmi gyökér Kisfaludy és
Szegedy Róza szerelme. Ezen keresztül nemcsak
a legendákat ismerhetjük meg, hanem a korabe-
li asszonyok társadalomban betöltött szerepéről
is reális képet alkothatunk. 

Kisfaludy és a reformkor zenéjéről tartott elő-
adást Rakos Miklós, amelyből az is kiderült
milyen világhírű darabokban fedezhető fel Kisfa-
ludy műveinek részlete. A zenei betéteket Pau-
kovicsné Hegyi Gabriella és Paukovics László
adta elő. A Himfy Irodalmi Kör – Szántainé Ruzsa
Mariann, Tóth Mariann, Vizkelety Dóra - regé-
nyes korrajzot mutatott be Kisfaludy Sándor éle-
téről, amelynek alapját Darnay Kálmán Testőr-
szerelmek című műve adta. A hegybírói hagyo-
mányokról tartott előadást Borbély Tamás, a
Badacsonyi Borvidéki Hegyközségi Tanács elnö-
ke. A szüretnyitó ágyú- és puskalövés után a
Tördemic Néptáncegyüttes előadása és mustkós-
toló zárta a műsort.       Ky

Róza-napi Szüretnyitó

Október 2-án pénteken 18.00 órakor 
az Egry József Művelődési Házban 

Négy évszak címmel 
Deák Ferencné fotókiállítását nyitja meg
Mátyus Károly (E-MAFOSZ) fotóművész, 
a veszprémi Bakony Fotóklub vezetője.

Emellett a 70 éves Napló bemutatja 
a Penovác Károly és Szabó Péter Dániel 

fotóriporterek képeiből összeállított tárlatot,
melyet Gajdos József print menedzser ajánl az

érdeklődők figyelmébe.

Fotókiállítás

Hamarosan, várhatóan október hónap folya-
mán megjelenik a „Helyi és térségi turisztikai
desztináció menedzsment szervezetek fejlesztése”
elnevezésű pályázati felhívás, melynek kereté-
ben a következő tevékenységek kapnak támoga-
tást: - termékfejlesztés; - marketing; - szemlélet-
formálás, oktatás, képzés; - monitoring

Összefogva az együttműködő önkormányza-
tokkal (Badacsonytomaj, Badacsonytördemic,
Szigliget, Ábrahámhegy) jelentős összegű pályá-

zati támogatást nyerhetünk a helyi turizmus fej-
lesztésére.

Várjuk tehát a fenti témákhoz kapcsolódó ötle-
teiket a badacsonytomaj@tourinform.hu e-mail
címen vagy a 06 87 531 013-as telefonszámon,
illetve az Egyesület Facebook oldalán:

https://www.facebook.com/badacsonyi.ceh.tu
risztikai.egyesulet. Megtisztelő bizalmukat előre
is köszönjük!       Badacsonyi Céh Turisztikai 

Egyesület Elnöksége

Új lehetőség az Egyesület előtt!

Őszi Nyitott Balaton Badacsonyban

Fotó: Kalmár
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