
A kellemes időben élénk érdeklődés kísérte az
ország legnagyobb háromnapos szüreti rendez‐
vényét, amelynek hivatalos programja a város‐
házánál kezdődött szeptember 11‐én.

A Ferencz Kálmán emléktáblánál kezdődött
ünnepségen Jeck Tibor, a Vinum Vulcanum Bor-
lovagrend tiszteletbeli örökös nagymestere méltat-
ta a Badacsonyi Hegyközség alapítójának mun-
kásságát. Kiemelte, hogy jóleső érzéssel tapasz-
talja minden évben a városvezetés részéről meg-
nyilvánuló tiszteletet és elismerést azok irányá-
ban, akik a borvidék hírnevének emeléséért tevé-
kenykedtek. Köszöntője után Orbán Péter alpol-
gármester Nagy Lajos képviselővel elhelyezte az
önkormányzat koszorúját Ferencz Kálmán emlék-
táblájánál, a Vinum Vulcanum Badacsonyi Bor-
lovagrend részéről Jeck Tibor és Borbély Gyula,
míg a család nevében dr. Pesuthné Ferencz Zsu-
zsanna rótta le kegyeletét.

A Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület és a
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kezdemé-
nyezésére a badacsonyi borászatok befogadtak a
saját egységükbe egy-egy borászatot a borvidék-
ről, hogy a rendezvényre érkező vendégek minél
több pincészet boraival ismerkedhessenek meg.
A faházaknál Szabó Csaba, a Tördemic Tánc-
együttes vezetője és táncosai tettek látogatást egy
rövid műsorral kedveskedve a vendégeknek. 

A hivatalos program a NAIK Szőlészeti és Borá-
szati Kutatóintézetében vette kezdetét szeptember
12-én, ahol dr. Májer János üdvözölte a megjelen-
teket. Ezúttal Sándor István mondott beszédet az
Ibos család távoli eredetét kutatva, majd koszo-
rúzás következett. Az Ibos és Ramasetter táblák-
nál a leszármazottak mellett az önkormányzat, a
hegyközség, valamint a kutatóintézet képviselői
rótták le kegyeletüket.

A hagyományoknak megfelelően a Szőlészek és
Borászok emlékoszlopánál folytatódott a megem-
lékezés. Az itt élő ember szőlőnövény-szeretete
őseinek fáradságos, olykor a természettel vívott
kemény, de egyben sikeres munkájában gyöke-
rezik – mondta Knolmajer Ferenc a Vinum Vulca-
num Badacsonyi Borlovagrend nagymestere
beszédében. Vannak társadalmak, ahol az embe-
rek szentélyeket állítanak az ősök tiszteletére, mi
itt a szőlőműveléssel és a borkészítéssel foglako-
zó emberek emlékoszlopánál hajtunk fejet és
emlékezünk. Emlékezzünk mindazokra, akik

generációk során átadták az utódoknak a szőlő-
termesztés szeretetét, a borkészítési tapasztalato-
kat Probus császártól egészen napjainkig. A Sző-
lészek és Borászok emlékoszlopánál a kutatóin-
tézet nevében dr. Májer János és Knolmajerné Szi-
geti Gyöngyi, az önkormányzat nevében Laposa
Bence képviselő és Orbán Péter alpolgármester,
a Badacsonyi Hegyközség nevében Szabó István
és Borbély Gyula, a Vinum Vulcanum Badacso-
nyi Borlovagrend nevében Knolmajer Ferenc jelen-
legi és Jeck Tibor egykori nagymester helyezte el
a tisztelet koszorúját, majd a szózat hangjaival ért
véget az ünnepség.

A szüreti programok jelentős részének a Halász-
kert előtti parkolóban felállított sátor adott ott-
hont, amelyben már a megnyitó előtt gyülekeztek
a mulatós zene kedvelői. A megnyitón az Ezüst
Kükapu Táncegyüttes, és a finn Sirpakka Tánc-
együttes adott műsort.

A legendáriumban az szerepel, hogy ezen a vidé-
ken valaha óriások éltek – mondta nyitóbeszédé-
ben Krisztin N. László polgármester -, amelyeket
a Jóisten örömében teremtett. Az óriások átala-
kultak: itt van a Badacsony-hegy, a természet
gyönyörű óriása, amely szépségével, gazdagságá-
val szinte már természetfeletti. Itt van fekvő-óriás
a Tó, amely ezer módon próbál bennünket szol-
gálni: hűsít, táplál. És itt van a szőlőszem, ez a
parányi óriás, amely ugyancsak sokféle formában
szolgálja az életünket. S e sok csoda között itt van
az ember, aki megpróbál harmóniában élni a ter-
mészettel, de ugyanakkor formálja is egy kicsit.
Házakat épít, szőlőket művel a hegyoldalban,
behajózza a tavat, s eközben ember marad, de
mégis óriássá válik. Aki művelt már szőlőt éle-
tében az tudja, hogy ez nem csak egy mesterség,
hanem művészet is, aki ezt űzi, a folyamat során
maga is óriássá válik. 

Fotó: P.Katinka

„Csak az lesz Tied, amit odaadtál,
Csak az, mi minden kincsnél többet ér:
A tett, a szó, mit szeretetből adtál,
Veled marad, s örökre elkísér…”

(Túróczy Zoltán)

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete az Idősek Világnapja alkalmából
ezúton fejezi ki tiszteletét, megbecsülését azok iránt,
akik a hosszú, munkában eltöltött éveik után töl-
tik megérdemelt nyugdíjas éveiket. 
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A szőlőművelő ember ünnepe
Idősek Világnapja

Deák Ferencné Andi Négy évszak és Penovác
Károly, valamint Szabó Péter Dániel fotóriporte‐
rek 70 éves a Napló című kiállításait október 2‐án
nyitották meg az Egry József Művelődési Házban.

Andi képei ihlették azt a verses-zenés összeál-
lítást, amelyet a Himfy Irodalmi kör tagjai adtak
elő Tóth Mariann vezetésével. A negyvenegy kép-
ből álló tárlatot Mátyus Károly (E-MAFOSZ) fotó-
művész, a veszprémi Bakony Fotóklub vezetője
méltatta. Andinak eddig több mint 25 önálló,
illetve csoportos kiállítása volt, több képeslapon
jelentek meg munkái és könyvillusztrációkhoz is
adott fotóiból. Négy évszakba nem lehet egyik
pillanatról a másikba képeket sűríteni - folytat-
ta Mátyus Károly – itt évek munkáját néztük át
közösen, válogattuk ki a fotókat.

Penovác Károly és Szabó Péter Dániel fotóripor-
terek kiállítását a Napló 70 éves évfordulójának
alkalmából rendezték meg, amelyet Gajdos József
print menedzser ajánlott az érdeklődők figyelmé-
be. Nyitóbeszédében ismertette a lap történetét
a Veszprémi Népújságtól napjainkig, külön figyel-
met szentelve a sajtófotók fejlődésének.       Ky

Álom és valóság

Folytatás az 3. oldalonx

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák



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 október 22. napján
8.00 órakor tartja a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatalban. 

1. Badacsony Triatlon Alapítvány megszűnésé-
ről; 2. Védőnői Szolgálat Adatkezelési Szabály-
zatának elfogadására; 3. Menü Kft. 2016. évi
Üzleti terv tervezete; 4. 362/2015. (IX.30.) Kép-
viselő-testületi határozatban megfogalmazottak
végrehajtásáról beszámoló – Menü Kft. – VN. Kft.
átalakítása; 5. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egye-
sület beszámolója a 2015. évi idegenforgalmi sze-
zonról; 6. Badacsonytomaj Város Kulturális Intéz-
ménye által 2015. évben lebonyolított rendezvé-
nyeinek értékelése, valamint a BVKI szervezésé-
ben 2016-ban megvalósuló városi rendezvények
helyének és idejének meghatározása; 7. Az ide-
genforgalmi idény, a strandok és a parkolók üze-
meltetésének tapasztalatai; 8. Badacsonytomaj
VN. Kft. 2016. évi Karbantartási terve (tervezet);
9. Badacsonytomaj VN. Kft. 2016. évi üzleti terve
(tervezet); 10. Az önkormányzat 2015. évi költség-
vetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájé-
koztató; 11. Az önkormányzat 2015. évi költség-
vetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosítására javaslat; 12. Tájékoztató
az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú tör-
vények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII.
Törvény hatályba lépésével kapcsolatos feladatok-
ról; 13. Adóztatásról szóló 2014. évi beszámoló;
14. Tájékoztatás a helyi adókról; 15. Badacsony-
tomaj Város Önkormányzata és Intézményei
2016. évi belső ellenőrzési ütemterve; 16. József
Attila utcai járda felújítása; 17. Dr. Laposa József
kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok
megvásárlására; 18. Beszámoló Badacsonytomaj
Város környezeti állapotáról; 19. Kossuth Holding
Felszámoló Zrt. nyilatkozat kérése Cooptourist
felszámolásával összefüggésben; 20. 2015. évi
közmeghallgatásról; 21. Pályázatokról szóló tájé-
koztató - Bűnmegelőzési projektek megvalósítá-
sára pályázatról; 22. Beszámoló a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről; 23.
Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati
döntések végrehajtásáról; 24. Tájékoztató a két
ülés között történt fontos eseményekről. 

Krisztin N. László polgármester

Képviselő-testületi ülés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete kiírta a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer „A”
és „B” típusú pályázatait (526/2014. (IX. 18.),
valamint 527/2014. (IX. 18.) Képviselő-testületi
határozatok). A pályázat benyújtásának határide-
je november 9. A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye: www.badacsonytomaj.hu

Wolf Viktória jegyző

Bursa Hungarica

Vigyázat csaló tűzifa árusok!
A fűtési szezon kezdetével megjelentek a háza-

ló tűzifa árusok! Nem árt az óvatosság, mert csa-
lók áldozatai lehetnek!

• Tűzifát csak megbízható hivatalos helyről
(TÜZÉP, fatelep) rendeljen!

• Fokozott óvatossággal járjon el az utcán, vagy
ingyenes újságban hirdető vállalkozótól történő
rendelés esetén!

• Ne feledje a piaci ár alatt kínált áru mindig
gyanús!

• Amennyiben mégis utcai tűzifa árustól ren-
del, fogadja meg tanácsainkat: Kérje el a szállí-
tólevelet, kereskedői engedélyt! Az árat, illetően
mindig m3-ben egyezzenek meg!

Ha úgy ítéli meg, hogy kevesebb a fa mennyi-
sége, mint amennyit mondanak, kérje meg az
eladót, hogy a gépkocsit a legközelebbi mérleg-
gel ellátott helyen (TÜZÉP, fatelep) mérjék le. Ha
ebbe nem egyezik bele, álljon el az üzlettől, írja
fel a tehergépkocsi rendszámát és hívja a rend-
őrséget (112; 107)

Tapolcai Rendőrkapitányság

Közeleg Mindenszentek és a Halottak Napja,
amikor a temetőkben meglátogatjuk elhunyt
szeretteinket. Sírjaikat a kegyelet virágaival
díszítjük, meggyújtjuk az emlékezés lángját.  Saj-
nos október végén, november elején a temetőket
nem mindenki azért látogatja, hogy szerettei sír-
jára koszorút tegyen, s emlékezzen. Szomorú
tapasztalat, hogy a kegyelet napjaiban a teme-
tők közvetlen környezetében gyakrabban fordul
elő gépkocsi-feltörés, kerékpárlopás, valamint a
sírokról történő virág és koszorú eltulajdonítás,
továbbá a lakástulajdonos távollétét kihasználó
betörés, illetve besurranás.

- Mielőtt felkeresik szeretteik sírját, győződje-
nek meg arról, hogy a gépjárművet, kerékpárju-
kat biztosan lezárták!

- Amíg kegyeletüket leróják, ne hagyják szemé-
lyes irataikat, bankkártyájukat, lakáskulcsukat
az autóban! Még üres táskát, ruhaneműt se
hagyjanak az utastérben! Az elkövetőkre jellem-
ző, hogy a legkisebb értékek miatt is képesek
betörni az ablakot, vagy feltörni a zárat. Az autó
nem biztonságos tárolóeszköz!

- Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat,
miközben a sírt rendezik, még ha csak épp víz-
ért vagy csupán a konténerhez mennek is.

- Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk
vagy kabátjuk belső zsebeiben tartsák!

- Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömeg-
ben tartózkodnak!

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyel-
met fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldo-
zattá válás megelőzése érdekében mindenkitől
kérjük, hogy fokozottan figyeljenek magukra,
értékeikre, hogy a megemlékezést ne árnyékol-
hassa be semmilyen jogsértés.

Figyelemfelhívás!



A szőlőművelő ember ünnepe

Időpont (8 óra) Gyülekezőhely Vadfaj Tervezett területrészek
november 14. Köveskál, zánkai faluvég Apróvad Köveskál
november 21. Salföld „Lőszerraktár” Nagyvad Ábrahámhegy, Salföld, B.tomaj
november 28. B.rendes, Bánya u. teteje Nagyvad Balatonrendes, Révfülöp
december 12. Zánka focipálya Nagyvad Balatonszepezd
december 30. Zánka vadhűtő Nagyvad Zánka, Köveskál

Vadászatvezetők: Sári Ferenc vadászmester v. Buglák Attila hivatásos vadász
Elérhetőség, érdeklődés, bejelentkezés: info@kali-vadaszat.hu Sári Ferenc vadászmester

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép‐
viselő‐testülete (a továbbiakban BVÖKt) a szep‐
tember 30‐ai soros ülésén többek között a
következőről határozott:

360/2015. (IX. 30.) Kt. határozat
Kolping Család Egyesület támogatási kérelméről
BVÖKt Forintos Ervin módosító indítványát elfogad-
va a Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület részé-
re 50.000 Ft támogatási összeget az önkormányzat
2015. évi általános tartalék kerete terhére biztosít.
362/2015. (IX. 30.) Kt. határozat
BVÖKt a MENÜ KFT. működtetésének felülvizs-
gálatára vonatkozó javaslatokat megtárgyalta és
az alábbiakról dönt: 1. elrendeli a MENÜ Kft. gaz-
dálkodásának vizsgálatát azzal, hogy a 2015. I-
III. negyedévet kell a vizsgálat alapjának tekin-
teni. 2. felkéri dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy
készítsen tájékoztatást a Ptk 3:44.§-a szerinti
egyesülés vonatkozásában a MENÜ Kft. VN. Kft-be
történő beolvadásához kapcsolódó jogi feladatok
ellátásáról és az ahhoz kapcsolódó költségekről.
365/2015. (IX. 30.) Kt. határozat
Közösségi ház és rendezvénytér II. ütem BVÖKt
a Badacsonytomaj Város Közösségi Ház és Ren-
dezvénytér II. ütem építéséhez szükséges terve-
zési munkák vonatkozásában felkéri a Műszaki
Osztályt, hogy a tervező Masszi Építésziroda Kft-
vel egyeztessen arról, hogy a Badacsonytomaj
Város Közösségi Ház és Rendezvénytér II. ütemét
az eredeti tervek szerint tervezze meg és engedé-
lyeztesse. Felhatalmazza Krisztin N. László pol-
gármestert, hogy a három üzlettulajdonossal a
szerződést az üzletek megvásárlására megkösse.
368/2015. (IX. 30.) Kt. határozat
Közösségi ház és rendezvénytér II. ütem. BVÖKt
a 365/2015. (IX. 30.) határozatát kiegészíti azzal,
hogy a Kt. a 116/1., /3., /4. helyrajzi számú
ingatlanok adás-vételéhez 13.650 eFt-ot biztosít
a 2015. évi költségvetési tartalék terhére.
370/2015. (IX. 30.) Kt. határozat
BVÖKt elrendeli a KDOP-4.1.1/B-09-2010-0002
számú „Badacsonytomaj Szénégető Dűlői
Szennyvízürítő Rekultivációja” című pályázattal
kapcsolatban az Európai Támogatásokat Audi-
táló Főigazgatóság által megállaított szabálytalan-
ság értelmében 4.376.091 Ft, + 156 Ft/nap
ügyleti kamat üsszeg megfizetését a Közreműkö-
dő Szervezet Magyar Államkincstárnál vezetett
számlájára történő átutalással, mely összeget az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének tarta-
lék kerete terhére biztosítja.
371/2015. (IX. 30.) Kt. határozat
BVÖKt a badacsonyi Városkapu projekt építé-
szeti tervezőjének kiválasztásáról szóló
332/2015. (VIII. 26.) határozatát kiegészíti
azzal, hogy A tervezéshez szükséges bruttó
7.747.000 Ft összeget az önkormányzat 2015.
évi költségveésének tartalék kerete terhére biz-
tosítja és felhatalmazza Krisztin N. László pol-
gármestert a tervezési szerződés aláírására.
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Képviselő-testületi
határozatok

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Badacsonyörs Kisörshegyi
ivóvízzel kapcsolatos problémák során úgy dön-
tött, hogy elkészítteti a  Badacsonytomaj, Bada-
csony és Badacsonyörs településrészeken talál-
ható, magánkezelésben lévő vízhálózatok terve-
it, melyhez kapcsolódóan felkéri a T. Érintette-
ket, hogy adatszolgáltatás, illetve a későbbi ivó-
vízellátás és vezetékrendszer működtetésének
biztosítása érdekében keressék fel a Badacsony-
tomaji Közös Önkormányzati Hivatalt. 

Krisztin N. László polgármester

Felhívás!xFolytatás az 1. oldalról

A Tapolcai Rendőrkapitányság megtartotta
szeptember 22‐én azt a konzultációs fórumot,
melyen a lakosságot közvetlenül kívánta tájé‐
koztatni valamennyi rendőrséget, közbiztonsá‐
got, közlekedésbiztonságot, bűnmegelőzést és
egyéb hatósági kérdéseket érintő témáról.

A városházán lezajlott találkozón Domonkos
Zsolt rendőr zászlós kiemelte, hogy a migrán-
sok által az országban okozott helyzet ellenére
a közbiztonságot a korábbi színvonalon tartják
fenn. Ehhez állandó segítséget kapnak jó kap-
csolatuk révén a polgárőröktől, de emellett
jelentős segítség lenne a kamerarendszer kiépí-
tése is a településen – nagyon kedvező tapasz-
talataik vannak ezen a téren.

Domonkos Zsolt megkérdezte a megjelentek
véleményét a rendőri jelenléttel, intézkedések-
kel kapcsolatban is. Erre reagálva Krisztin N.
László polgármester elmondta, hogy a lakossá-
gi észrevételeket is figyelembe véve értékelte a
rendőrség tevékenységét a Képviselő-testület.
Úgy tűnik alapvetően elégedettek vagyunk egy-
mással – mondta a polgármester – voltak a
kezdetben kisebb nehézségek, de Badacsony-
tomajnak jót tett, hogy itt van a rendőrőrs.
Elmondta, egyeztetett a megyei főkapitánnyal

az őrs további sorsát illetően – az épülettel kap-
csolatos pályázat öt éves időszaka jövőre ugyan-
is lejár -, mindkét fél szükségesnek tartja és
szeretné, akár hosszabb távú együttműködés
keretében fenntartani.

Az iskolarendőri szolgálat bevezetéséért mon-
dott köszönetet Krisztin N. Lászlóné igazgató -
bár szerencsére nem kellett intézkedni az isko-
lában tette hozzá –, de a bűnmegelőzési, köz-
lekedésbiztonsági előadásokat nagyon fontos-
nak tartjuk. Ky

Rendőrségi Fórum

Káli-medence Vadásztársaság
(19-303310) 2015/16. vadászévi társasvadászati ütemterv

Jó körülményeink vannak az őrsön és fontos a köz‐
vetlen kapcsolattartás a település lakosságával –
mondta a fórumon Domonkos Zsolt rendőr zászlós

Fotó: Kalmár

A szüret azért a legkedvesebb ünnepünk, mert
ekkor szedjük le egész éves munkánk gyümölcsét,
amelyet kipréselve hordóinkba, pincéinkbe
zárunk. Természetes ezért, hogy az összes örö-
münk, bánatunk, ünnepünk a szőlőhöz és a bor-
hoz kötődik. 

Vasárnap az ország legnagyobb és leghosszabb
szüreti felvonulása indult meg Badacsonytomaj-
ról Badacsonyba, mintegy három és fél kilométer
hosszan. Fúvósok és mazsorettek, Bakonyi betyá-
rok, huszárok, kopjások, Gyula vitéz kompániá-
ja, magyar ruhás lányok, történelmi borlovagren-
dek, a környező települések küldöttségei, tomaji
civil szervezetek, óvodások, iskolások ötletes jel-
mezekben, néptánccsoportok, lovasfogatok, gólya-
lábasok és zászlóforgatók. A Szent Imre Római
Katolikus templom előtt Földi István esperes, plé-
bános áldotta meg a szőlőharangot, majd ezt köve-
tően a felvonuló néptáncegyüttesek rövid bemu-
tatkozó műsora következett. A 71-es főút mind-
két oldalán álló lelkes tömeget a felvonulók bor-
ral kínálták, szódával locsolták, néhány nézőt
liszttel szórtak be, esetleg korommal kentek be.

A felvonulás után a vendégek jó hangulatban
hallgatták a köszöntőket. Amióta van bor, amió-
ta van szőlő, azóta van szüret is, de mióta van szü-
reti mulatság? – tette fel a költői kérdést köszön-
tőjében Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei Köz-
gyűlés alelnöke – 1815. óta, pontosan 200 évvel

ezelőtt rendeztekel őször szüreti mulatságot
Magyarországon. Abból az alkalomból, hogy I.
Ferenc magyar király és osztrák császár vendé-
gül látta I. Sándor orosz cárt a Margitszigeten.
Szorgalmas emberek élnek ezen a vidéken, azt
kívánom a szőlősgazdáknak, hogy nagyon jó
minőségű és bőséges termés legyen az idén, Önök
pedig élvezzék a Badacsonyi borok ízét, illatát. 

A megszentelt szőlőharangot jelképesen átvet-
te Krisztin N. László polgármester, majd fürtjei-
ből mindenki kóstolót vehetett. A régi szüretek
befejezésekor a munkások ilyen harangot vittek
a gazdának, jelezve a betakarítás végét.

Nagy érdeklődés mellett kezdődött el a szemet
gyönyörködtető, szívet melengető Szüreti Gálamű-
sor, ahol közreműködtek a felvonuláson résztvevő
néptáncegyüttesek, népzenekarok. Az Ezüst Küka-
pu Táncegyüttes, Sirpakka Táncegyüttes, Vadvirág
Táncegyüttes, Tördemic Táncegyüttes, Veszprém
Táncegyüttes, Szilágyi-Gerenc Táncegyüttes, Bat-
sányi Táncegyüttes, Fonyódi Betyárok, Mihályhá-
za, Marcelháza-Vasad, Batsányi Vegyeskar.

A Sramlikings dalai a jól ismert osztrák és
német népzene alapjait hordozzák, s emellett
mondanivalójában és megszólalásában is ragasz-
kodik az eredeti motívumokhoz. Műsoruk alatt
zsúfolásig tele volt a fesztiválsátor. Az 51. Bada-
csonyi Szüret programjait szüreti búfelejtő bál
zárta a Chili együttessel.                   Deákné-Ky



Az idei évben első alkalommal, de hagyomány‐
teremtő céllal hirdették meg a Magyar Bor és
Pezsgő Napját, amelyen minden eszközzel a
magyar borra, a borvidéki településekre és pin‐
cészetekre kívánták felhívni a figyelmet.

A Magyar Bor és Pezsgő Napjának egyik kie-
melt eseménye a Koccintás verseny volt, amely-
nek keretében nem csak a borvidéki települések
közötti hagyományos versenyt hirdették meg,
hanem az egy időben koccintók számának

rekordját is fel kívánták állítani. Több mint húsze-
zer borkedvelő koccintott az idei Magyar Bor és
Pezsgő Napján, 18 borvidék, 28 település, 40
helyszín, több mint 100 borászat képviseltette
magát. Badacsony (Badacsonyi Borvidék) Borvi-
déki Első helyezett település lett. A Koccintás
2015 díjátadó ünnepségét szeptember 26-án, az
OMÉK-on rendezte meg a KOCCINTAS.HU. A
KOCCINTAS.HU 2016. június 25-re hirdetette a
Második Magyar Bor és Pezsgő Napját, valamint
a Koccintás 2016 versenyt.     Berecz Nikoletta

Egyre többekhez jut el az Európai Mobilitási Hét
üzenete. A fenntartható és környezetbarát köz‐
lekedésre ösztönző kampányban idén 182 hazai
település vett részt. 

Az idei kampány - VálasszVáltsVariálj! - jelmon-
data arra kívánta ösztönözni az embereket, hogy
gondolják át a rendelkezésre álló közlekedési lehe-
tőségeket, válasszák az utazásukhoz a legmegfele-
lőbbet és kombinálják a közlekedési módokat.

Az évente szeptember 16-22. között zajló Euró-
pai Mobilitási Hét záróeseménye szeptember 22-én
az Autómentes Nap, melynek megszervezését idén
160 önkormányzat vállalta, többek között Bada-
csonytomaj is.

Gurulj be... Tudtad, hogy a kerékpár csendes,
tiszta közlekedési eszköz, ami jó kondiban tart?
Használj ki minden alkalmat a bicajozásra: tekerj
az iskolába, használd bevásárláskor, és akkor is,
ha kikapcsolódsz. Tekerj, éld át velünk a kerékpá-
rozás és egy kellemes élmény kapcsolatát, légy kör-
nyezetbarát vagy csak érezd, hogy Érted vagyunk!
- szólt a felhívás, amelyre sok érdeklődő érkezett
kerékpárral a Pipitér Óvodához szeptember 21-én.

Szeptember 22-én reggel péksüteménnyel és
szendviccsel, kakaóval, tejjel és forró teával vártuk
a bringával iskolába, munkába érkezőket. A várt-
nál is nagyobb volt az érdeklődés! A jó időt kihasz-
nálva sokan váltották le a négy kereket két kerék-
re. A megnyitón megjelenteket Krisztin N. László
polgármester köszöntötte. A Fő utcán egymást
követték a tudás-élmény alapú programok, inter-
aktív gyermekműsorok, vetélkedők, versenyek, az
óvodások körében is népszerű aszfaltrajz verseny.
A biztonságos közlekedésről tartott előadást a gyer-
mekeknek Molnár András rendőr százados, a
Tapolcai Rendőrkapitányság bűnmegelőzési refe-
rense. A jelenlévő gyerekek aktívan részt vettek az
előadáson feltett kérdések megválaszolásában is.
Mindenki nagyon hasznosnak, tartalmasnak ítél-
te meg a hallottakat.

A szervező Badacsonytomaj Város Önkormány-
zat Kulturális Intézménye volt, a támogató pedig a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

Deákné
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Az első Magyar Bor és Pezsgő Napja

Autómentes nap

Zala és Veszprém megye területére keresek agilis, 
munkájára igényes, megbízható 

területi képviselőt, 
alkalmazott vagy vállalkozói munkakör betöltésére, 

a már meglévő és új boltok látogatására, sleptúrás kiszolgálására.

Vállalkozói, kereskedelmi tapasztalat előnyös lehet, de nem kritérium.
Talpraesett, céltudatos munkakör 18 és 50 év közöttieknek. 

Betanulási időszakra fix bért biztosítok.

Érdeklődni és bővebb információt 
a 06-30-259-1370-es telefonszámon kaphat!

Üdvözlettel: Makra Sándor területi vezető

A 90 éves Kulcsár Imréné Bodó Magdolnát és
Németh Kálmánt köszöntötte születése napja
alkalmából badacsonytomaji otthonában, a város
Önkormányzata nevében Krisztin N. László polgár‐
mester és Nagy Lajos képviselő. 

A település ajándéka mellett Orbán Viktor
miniszterelnök jókívánságait is elvitték az ünne-
pelteknek. Ott létünk alatt Magdi néni sokat
mesélt az elmúlt sok-sok évről. Megtudtuk, hogy
Badacsonytomajon született 1925. szeptember
11-én, azóta is itt él. Magdi néni ma is jó egész-
ségnek örvend és tevékenyen tölti napjait, hisz
egész életében szorgalmasan dolgozott. A Boldog
Gizella Kör és a Szent Erzsébet Karitász Csoport
aktív tagja. A beszél-
getés során kiderült
az is, hogy egy gyer-
meke, kettő unokája
és három dédunoká-
ja van. Isten Éltesse
jó egészségben és
családja körében
még sokáig Magdi
nénit!

Kálmán bácsi
1925. október 1-jén
született a Vas
megyei Horvátnádal-

ján a család 3. gyermekeként. Édesapja a vasúton
dolgozott, aki 39 éves korában elhunyt, édesany-
ja háztartásbeli volt, egyedül nevelte fel őket. A
vasútnál dolgozott, de emellett aktívan focizott is
így került 1949-ben Tapolcára, megismerkedett
Keczer Máriával, akivel 1951-ben kötöttek házas-
ságot. 

Két lányuk született négy unokával, öt déduno-
kával áldotta meg Őket a jó Isten. Nyugdíjas évei
alatt 20 évig a Badacsonytomaji Horgászegyesü-
let gazdasági vezetője volt. Több kitüntetés tulaj-
donosa. Annak, hogy boldogan élheti időskora
éveit kedves felesége gondoskodásának és drága
jó gyerekeinek, vejeinek, unokáinak segítőkészsé-
gének köszönheti. Jövő év március 30-án lesz a
65. házassági évfordulójuk.            Deákné-Ky

Fotó: Deák

Szép korúak köszöntése

Fotó: Deák



A Balatoni Regionális TDM Szövetség az Őszi Nyi‐
tott Balaton akció keretein belül hirdetett fotópá‐
lyázatot, melyre olyan képeket vártak, amelyen
a fotósok az őszi Balatont örökítették meg.

A felhívásra több száz munka érkezett. A zsűri
hosszas tanakodás után nem három, hanem öt
díjat osztott ki. A szakértők a legjobbnak Varga Nor-
bert, helyi hobbifotós „Őszi Badacsony” képét ítél-
ték, mely személy szerint nekem is a kedvenc
képem. Szóval gratulálunk kedves Norbi, csak így
tovább! A díjnyertes fotókból október 1-jén nyílt
kiállítás a gyenesdiási Természet Háza Látogatóköz-
pontban. Aki arra jár érdemes benéznie.

Vizkelety Dóra

Varga Norbi sikere

Állatok világnapja
Október 4-ét megelőző héten az állatok világ-

napja alkalmából elsétáltunk a középső- és nagy-
csoportosokkal Melinda óvónéniék területére,
ahol természetes környezetünkben figyelhették
meg a gyermekek az állatok viselkedését.

A lovakat nem véletlenül alkalmazzák gyerme-
keknél terápiás célokra. Közvetlen közelségük,
simogatásuk olyan szeretetteljes érzelmeket váltott
ki a gyermekekből, melyekre mindennapi mun-
kánk során is folyamatosan gondot fordítunk. 

Az állatok szeretetére való nevelést, „zöld óvo-
daként” kiemelt feladatunknak tekintjük.

A gyerekek a nap során szerzett sok-sok
élményt hazatérve boldogan osztották meg leg-
kisebb társaikkal is. Pintér Ivett

Autómentes nap
Szeptemberben mozgalmas programokkal tarkít-

va zajlott az Európai mobilitási hét a Pipitér Óvoda
óvodásai közt. Az autómentes nap alkalmából
sokan jöttek autó helyett biciklivel, rollerrel és
sétálva óvodába. Ezen a napon volt lehetőségük a
nagycsoportosoknak egy közlekedésbiztonsági elő-
adás meghallgatására a középsősök pedig hatalmas
területet színesíthettek aszfaltrajzaikkal.

A környezettudatos gondolkodásra nevelés óvo-
dai programunk egyik fontos része. Ezen a héten
a gyerekek élményszerű tevékenységekkel mélyít-
hették el a közlekedésről szerzett ismereteiket.                 

Pintér Ivett

Amint lapunk legutóbbi számában beszámol‐
tunk róla, két év után Poszlovszky Krisztina sze‐
mélyében sikerült a védőnői állást pályázat
útján betölteni.

Krisztina, aki négy gyermek édesanyja, Buda-
örsön és Érden dolgozott védőnőként és Pest
megyéből költözött családjával Nemesgulácsra.

- A feltételek adottak a munkájához?
- Igen, ez egy jól felszerelt tanácsadó.
- Az alapvető feladatok ellátásán túl milyen ter-

vei vannak?
- Másfél hónapja vagyok itt, egyelőre a helyi szo-

kásokat szeretném felmérni, alapvetően nyitott
vagyok a felmerülő igényekkel szemben. Október
16-tól, péntekenként 9-11 óra között baba-mama
klub indul a Civil Házban (Fő u. 27.) a három
éven aluli gyermekek részére, főként azoknak,
akik sem bölcsődébe, sem óvodába nem járnak
még. Ez kötetlen beszélgetést, játékot, mondóká-
zást takar, emellett ha igény lesz rá az ünnepek
előtt egy kis kézműveskedést is szeretnék meg-
valósítani ennek keretében – folytatja Krisztina.
Hamarosan működni fog a Badacsonytomaji
Védőnői Szolgálat Facebook oldala, a személyes
és telefonos kapcsolattartást azzal szeretném
kiegészíteni.

Szívesen tartanék babagondozási tanfolyamot
a felsősöknek, ha erre nyitottak a gyerekek. Illet-
ve a tanórákba bele nem férő témákat is tovább-
gondolhatnánk velük délutáni foglalkozások kere-
tében. Sok sikert kívánunk a munkájához! Ky
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A tomaji védőnő

Óvodai hírek

Fotó: Kalmár

A Laposa Birtok Kft. kiállítóként vehetett részt
a Design Management Díj budapesti átadó
ünnepségén, mellyel elismerték kimagasló tevé‐
kenységét.

A Design Management Díj idén a Hello Wood-
ot, azt a társadalmilag felelősen gondolkodó alko-
tócsoportként indult szervezetet illeti, amely a
designra a siker zálogaként tekint. A díj a designt
a vállalatirányításba példaértékűen beépítő hazai
intézményeket, vállalatokat mutatja be immár
2009 óta. A Design Management Díjhoz kapcso-
lódó kiállításon a díjazott mellett négy kiállítási
jogot nyert szervezetet is kimagasló designmened-
zsment tevékenysége okán reflektorfénybe emelt
a bizottság, így a Borecet Kft-t, a Laposa Birtok
Kft-t, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot és a
Zeneakadémiát.

Az innovatív tervezői és designtudatos vállala-
ti kultúráról tanúskodó Magyar Formatervezési
Díjakat és a Design Management Díjat szeptem-
ber 24-én adták át. A legfrissebb hazai design-
seregszemle az Iparművészeti Múzeumban
tekinthető meg.         Forrás: epiteszforum.hu

Díjazottak között

Szeptemberben is még kifejezetten nyári idő volt
a Balatonnál, így csak októberben tudták meg‐
nyitni az újabb, őszi‐téli szezont azok a borászok,
szállásadók és éttermesek, akik egész évben
nyitva tartanak Badacsonyban és Szigligeten.

A badacsonyi strandon vasárnap asztalt, szé-
keket és hordókat tettek a vízbe és így kínáltak
friss mustot, murcit, borokat, sült fogast és pár
őszi ízelítőt a Balatoni Kör tagjai és vendégeik. A
kezdődő őszre utalva esernyőkkel, gumicsizmában
érkeztek, de pólóban, rövidnadrágban, mert még
nyáriasan sütött a nap. 

Hagyományteremtő gesztusként kihozták a terí-
tett asztalt a Balatonból, mivel mostantól már nem
annyira a víz vagy a fürdés miatt jönnek ide a ven-
dégek. A nyári tömegturizmushoz képest jelentős
előnye az őszi-tavaszi időszaknak, hogy ilyenkor a
minőségi turizmusra és gasztronómiára kerül át a
hangsúly, annál is inkább, mert többnyire a leg-
nívósabb helyek tartanak egész évben nyitva. Lát-
ványos akciójukkal arra hívták fel a figyelmet,

hogy akár esik, akár fúj a szél vagy süt a nap, a
Balatonnál minden időben várnak mindenkit az
őszi-téli időszakban is azok a pincészetek és étter-
mek, melyek gasztro- és programkínálata ilyen-
kor sem kevésbé színes és izgalmas mint nyáron.

Kardos Gábor elnök Balatoni Kör

Őszi szezonnyitó

Badacsonyból Istvándy Gergő, Laposa Bence és Zsófi,
Kardos Gábor, Nagy Miklós, Nagy László, Szeremley
László, Szigliget: Vincze Péter, Bakos Attila

Fotó: Kovács

Fotó: Kovács

Fotó: Deák

Fotó: BCTE
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Ez a keresztények sajátos jellemzője, ennek
alapján lehet felismerni és megkülönböztetni
őket. Az első századokból, a kereszténység
kezdeteiről származik egy lenyű-
gözően szép írás, a
Diognétoszhoz írt levél, mely így
szól: „A keresztényeket sem te-
rületi, sem nyelvi szempontból,
s még öltözködésük alapján sem
lehet megkülönböztetni a többi
embertől. Sehol nincsenek olyan
városok, melyekben, mint saját-
jukban laknának, nincs külön nyelvük sem,
melyet beszélnének, nincs sajátos, rájuk jel-
lemző életmódjuk.” Ugyanolyanok, mint a töb-
bi ember. Mégis van egy titkuk, ami lehetővé
teszi, hogy mélyen behatoljanak a társada-
lomba, és olyanok legyenek a világban, mint a
testben a lélek (vö. 5–6. fej.).

Vajon Jézus tanítványai valóban a kölcsö-
nös szeretetről ismerhetők fel? „Az Egyház tör-
ténete az életszentség története” – írta II.
János Pál pápa. „Azt azonban be kell látnunk,
hogy a történelem sok olyan eseményt is föl-
jegyzett, melyek a kereszténység ellen-tanúsá-
gai” (Incarnationis mysterium, 11). A kereszté-
nyek évszázadokon keresztül végeláthatatlan
háborúkat folytattak Jézus nevében, és to-
vábbra is megosztottságban élnek. Ma is
akadnak még olyanok, akik a keresztény név
hallatán a keresztes háborúkra gondolnak és
az inkvizícióra, vagy egy elavult erkölcsi rend
átmentőit látják a keresztényekben, akik a tu-
dományos fejlődés útjában állnak.

Az első keresztények idejében, a születő jeru-
zsálemi közösségben ez nem így volt. Csodálták
őket az emberek a vagyonközösség miatt, a köz-
tük uralkodó egység, valamint „a szív öröme és
egyszerűsége” miatt, ami jellemezte őket (vö.
Apcsel 2,46). „A nép magasztalta őket”, olvas-
suk szintén az Apostolok cselekedeteiben, és
ezért „a hívők – férfiak és nők – egyre nagyobb
számban csatlakoztak az Úrhoz” (Apcsel
5,13–14). A közösség életének tanúságtétele
nagy vonzerővel bírt. Vajon miért nem arról is-
mernek föl ma is bennünket, hogy szeretünk?
Komolyan vesszük Jézus új parancsát?

A katolikus világban az október hónapot ál-
talában a missziónak szentelik, hogy elgon-
dolkodjunk a jézusi küldetésen, hogy men-
jünk el az egész világra, és hirdessük az evan-
géliumot, valamint imádkozzunk és támogas-
suk azokat, akik ott vannak az első sorokban.
Ez az életige segítségünkre lehet, hogy ismét a
keresztény üzenet igazi lényegére figyeljünk.
Nem hittérítésről van szó, nem prozelitizmus-
ról [erőszakos térítésről], nem arról, hogy a

szegényeket azért segítjük, hogy megtérjenek.
De még csak nem is kiállás elsődlegesen a ko-
moly erkölcsi értékek mellett vagy szilárd ál-

lásfoglalás az igazságtalanság és
a háború ellen, bár ez mind kö-
telességünk, amitől keresztény-
ként nem tekinthetünk el. A ke-
resztény üzenet mindenekelőtt
tanúságtétel az életünkkel, és ezt
Jézus minden egyes tanítványá-
nak személyesen is gyakorolnia
kell: „A mai embert inkább érdek-

lik a tanúk, mint a tanítók” (Evangelii nuntiandi,
41). Sokan a betegeknek vagy a szegényeknek
szentelik az életüket, és készek otthagyni még
hazájukat is, hogy veszélyes helyeken ott állja-
nak a legelesettebbek mellett. Az ő példájuk ne-
megyszer megérinti azokat is, akik az egyház el-
len vannak.

Jézus azonban mindenekelőtt kéri az egész
közösség tanúságtételét, amely bizonyítja az
evangélium igazságát. Bizonyítania kell, hogy
az élet, amelyet Jézus hozott, valóban új tár-
sadalmat teremt, ahol hiteles testvéri kapcso-
latok működnek, él a kölcsönös segítség és
szolgálat, valamint együtt figyelnek a legtöré-
kenyebbekre és legelesettebbekre. Az egyház
életében léteznek erre példák: a ferencesek és
a jezsuiták kisebb településeket építettek a
bennszülöttek számára Dél-Amerikában, má-
sok a monostorok körül segítettek kialakítani
a városokat. Ma is vannak olyan egyházi moz-
galmak és közösségek, amelyek tanúságtevő
városkákat létesítenek, ahol egy új társada-
lom jelei láthatók az evangéliumi élet, a köl-
csönös szeretet gyümölcseként.

Ha egy család mindennap megújítja elhatá-
rozását, hogy konkrétan a kölcsönös szeretet-
ben akar élni, az fénysugár lehet a közömbös
világban a szomszédsága számára. Egy „kör-
nyezeti sejt”, néhány ember, ha megegyezik
abban, hogy radikálisan megvalósítja munka-
helyén, amit az evangélium kér, akkor az meg-
törheti a hatalomért való versengés logikáját,
együttműködésre vezethet, és nem remélt
testvéri légkör megszületéséhez. Talán nem
így tettek az első keresztények is a Római
Birodalomban? Nem így terjesztették el a ke-
reszténység átalakító erejű újdonságát?
Legyünk mi a mai „első keresztények”, akik
hozzájuk hasonlóan megbocsátunk, mindig új
szemmel látjuk és segítjük egymást. Egyszóval
szeressük egymást olyan mértékkel, ahogy
Jézus szeretett, és legyünk biztosak benne, je-
lenlétének ereje közöttünk másokat is magá-
val ragad, hogy a szeretet isteni logikája sze-
rint éljenek.               F C                 István atya

Katolikus üzenet: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy 
a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35)

Gyászhírek:

Horváth Mártonné sz.: Batyki Edit
(született 1959-ben, elhunyt szeptember 20-án)

–––––––––––
Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna

(született 1955-ben, elhunyt szeptember 23-án)
–––––––––––

Kovács László
(született 1966-ban, elhunyt szeptember 29-én)

Nyugodjanak békében!

Könyvbemutató
A 152 éve született Herczeg Ferenc életéről szóló
új könyvet mutattak be a badacsonytördemici
Faluházban szeptember 26‐án.

Vollmuth Péter polgármester köszöntötte a ven-
dégeket, kifejezve örömét, hogy a vajdaságból segí-
tenek abban, hogy Herczeg Ferenc emléke és élet-
műve ezzel a kötettel is a megfelelő helyre kerül-
jön. Az Egy patrícius a titkok kapujában című
kötet a Herczeg Ferenc születésének 150. évfordu-
lóján szülőhelyén, Versecen 2013. szeptember 28-
29-én megrendezett jubileumi konferencia és emlé-
külésen elhangzott tanulmányokat, életének doku-
mentumait és a róla készült eredeti fényképeket tar-
talmazza. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Zentán adta ki a könyvet, amelyet most bemuta-
tott szerkesztője Mák Ferenc, a délvidéki irodalmi
dokumentumok gyűjtője Pastyik László és Nagy
Zoltán, a költő OSZK-ban lévő hagyatékában talált
eredeti fotók feltárója és közreadója.               Ky

A BalatonBor
A Balatoni Kör bemutatta hazánk első régióbora,
a BalatonBor címkéjét az Olaszrizling Október nyi‐
tóeseményeként október 10‐én Budapesten.

Közös termék elkészítésével, az első régiós bor-
márka létrehozásával erősítik tovább a balatoni
borászok összefogását az idei szürettől, ezért ünne-
pélyesen bemutatták az Ipacs Géza által tervezett
új címkét. A BalatonBor egységes címkével kerül
piacra április végén, de minden esetben az adott
olaszrizling tételt elkészítő borász vagy borászat
neve is szerepel majd a címkén. 

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke,
Tornai Tamás elmondta, miért fontos a régiós bran-
ding és milyen új lehetőséget jelent a Balaton Bor-
régió számára a közösségi marketing, illetve a Bala-
tonBor mint új típusú közösségi termék.

Kardos Gábor, a Balatoni Kör elnöke kiemelte:
nemcsak a borok piacán, de a gasztronómiában és
turizmusban is világszerte elsősorban a régiók,
régiós márkák versenyeznek, ezért itthon is a ver-
senyképesség elengedhetetlen feltétele, hogy létre-
hozzunk és megerősítsünk ilyen régiós ernyőmár-
kákat, aminek a BalatonBor lehet az első példája.

Több mint egy éves szakmai egyeztetési folyamat
eredményeképpen jött létre a kritériumrendszer,
mely alapján a kezdeményező borászok bíznak
abban, hogy minden régiójuk minőségi borászata
iránt elkötelezett családi pincészet el fogja készíte-
ni saját BalatonBorát, ezzel erősítve az innovatív
közösségi márkaépítést.

A sajtóban korábban megjelent „Balaton Bora”
név inkább szlogen lesz, a „Made in Balaton” pedig
a régiós védjegy megnevezése, míg a sokkal tömö-
rebb BalatonBor a márkanév.

Kardos Gábor elnök, Balatoni Kör

A badacsonytomaji Fidesz csoport szeptember
16‐án tisztújító csoportgyűlést tartott, amelyet
az Alapszabály értelmében kettő évenként kell
összehívni.

A tagságon kívül meghívott vendég volt a
párt Veszprém megye 03-as választókerületé-
nek elnöke Fenyvesi Zoltán Úr is. Első napi-
rendi pontként a tagság újra szavazott a helyi
csoport tisztségviselőinek személyéről. Egy-
hangú szavazással elfogadták a korábbi veze-

tők személyét. Ennek értelmében Bolla Józse-
fet elnökké, Mejlinger Anitát és Korbély Lász-
lót alelnökké választotta meg a helyi csoport.
A második napirendi pontban küldöttnek
választották Bolla Józsefet, hogy a FIDESZ
őszi kongresszusán képviselje csoportunkat. A
harmadik napirendi pontban Fenyvesi Zoltán
elnök Úr tájékoztatott bennünket a térségün-
ket és az országot érintő aktuális politikai ese-
ményekről. A csoportülésünk kötetlen beszél-
getéssel zárult. Bolla József elnök

Tisztújító gyűlés
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II. Világháború befejezésének 70 évfordulója
A magyar csapatok 1942. június 28-án kapcso-

lódtak be a Donnál folyó harcokba, és július 7-
én érték el a Dont.  Az egységek itt, a Voronyezs
és Pavlovszk közötti 208 kilométer hosszú sza-
kaszon védelemre rendezkedtek be. A nyár folya-
mán sikertelenül kísérelték meg a folyó nyugati
partján megmaradt szovjet hídfők felszámolását,
a harcokban 30 ezer embert vesztettek. Az első
Badacsonytomajon 1919. március 30-án szüle-
tett katona halotti értesítő levelét 1942. augusz-
tus 12-én állították ki a 17/II. zászlóaljba tarto-
zó Szőke József őrvezetőről, akinek halálát grá-
nátroncsolás okozta Kosztyenkiben, eltemették
Rudkinóban. 

Badacsonytomaj első Hősi halottjaként díszsír-
helyet és márvány kereszt emléket kapott az Alsó
temetőben. Sajátos okok miatt a halálának 50.
évfordulóra tervezett Badacsonytomaji II. Világ-
háborús Emlékmű megáldására akkor nem
kerülhetett sor. 

A következő szomorú veszteség, 1942. október
4-én ugyanott a Don mentén halt meg Szántai
Pál, akit siratott és gyászolt itthon az értesítés
kézbevételekor felesége Szidónia, leánya Gitta és
számos rokona. Szántai Pál halálának 50. évfor-
dulóján sok-sok badacsonytomaji polgár jelenlé-
tében megtörtént az Emlékmű megáldása. Sze-
renka Miklós katolikus plébános atya, Kuti refor-
mátus lelkész úr és Riczinger  József evangélikus
lelkész úr közreműködésével. 

Az Emlékművet Raffay Béla salföldi szobrász-
művész készítette, A Badacsony-hegy bazaltja
helyett Haláp adta azt a szép oszlopot, amely-
ből lett a Mű, az „Eltört Életek szimbóluma”.
Méltó emléke halottainknak. 137 név, 137
hiányzó polgár.

Minden évben a Mindenszentek napján már,
de a halottak napján különösen sok-sok gyertya
és virág jelzi az el nem múló fájdalmat, generá-
ciókon át.

Azóta csaknem negyed század telt el, hogy az
Emlékmű elkészült, és ünnepélyesen megáldot-
ták, a háború befejezése óta összesen hét évtized. 

A Parlament az elmúlt közel hét évtized szomo-
rú mulasztását pótolta most, hogy a második
világborúban elesett, eltűnt és hadifogságban
elhunyt katonák özvegyeinek és árváinak – hadi-
özvegyeknek, hadiárváknak – kifejezendő a nem-
zet tiszteletét és együttérzését – hasonlóan a világ
más kultúrnemzeteihez – anyagi támogatást
nyújtson. 

Ez kiegészült: azzal, hogy a katonai szolgálat;
kötelező katonai előképzés; légitámadás és had-
művelet; visszamaradt robbanóanyag felrobbaná-
sa során vagy következtében testi épségének vagy
egészségének károsodása folytán hadieredetű
fogyatkozást szenvedett.  

Akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiár-
vaként, hadigondozott családtagként, a jogsza-
bály szerinti volt hadiárvaként, volt hadigyámolt-
ként vagy volt hadigondozott családtagként kell
gondozásba venni.” Ezt tette meg a „Hadigondo-
zásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításá-
val,  vagyis a volt hadiárva, volt hadigyámolt és
volt hadigondozott családtag fogalmával megte-
remti annak lehetőségét, hogy azon személyek,
akik a törvény szerint jogosultak voltak hadi-
gondozotti ellátásra, de a pénzellátást korábban
megszüntették, vagy a jogosultságuk megszűnt,
illetve a kérelmüket diszkriminatív okból be sem
nyújthatták, most kérelemre, a jogszabály szerin-
ti járadékban részesülhessenek.

Káloczi Kálmán

Olvasói levél*

Könyvtári hírek Vezetett gyalogtúrák

Könyvtári Napok

Elszámolás és szakmai beszámoló a 85/ 2015./III.
23. határozat alapján az Önkormányzat által
nyújtott támogatásról. Ügyiratszám: 5/154/2015

A Nyugdíjas Egyesület nevében elszámolom a
fenti számú határozatban az egyesület részére
nyújtott 100.000 Ft támogatást.

A mellékelt YK2EB22710 számlán 80.000 Ft,
valamint a GU4EA4407555 sorszámú számlán
20.000 Ft értékben.

A nyugdíjas egyesület támogatást igényelt az
éves tervében szerepelő Törökszentmiklósi test-
véregyesület 2 napos meglátogatására. Az egye-
sület tagsága az év folyamán úgy határozott,
hogy mivel a megítélt támogatás nem fedezi a
busszal történő utazás, szállás, valamint az egyéb
programok költségeit, ezért más kirándulási célt
választ.  A támogatáson felüli költségek megha-
ladták a kiránduláson részt venni kívánók fejen-
kénti 20.000 forintos mértéket, melyet nem tud-
tak vállalni.

Ennek ismeretében a tagság egynapos
kirándulást szavazott meg a kehidakustányi
fürdőbe.

A kiránduláson 23 fő vett részt július 31-én
fürdéssel és egy szerény ebéddel egybekötött
napot töltött el Kehidakustányban, melyre meg-
hívtuk Krisztin N. László polgármester, vala-
mint Orbán Péter alpolgármester urakat is. A
támogatás összegén felül 1000 Ft önköltséget
vállalt minden egyes  résztvevő tag a meghívott
vendégek és a buszsofőr kivételével.

Kós Péter egyesületi elnök

Elszámolás

Fotó: Kovács

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. 

Október 24. szombat Badacsony – Holdfénytú-
ra; Gyülekező: 17.30 órakor a Szegedy Róza-ház-
nálÚtvonal: Szegedy Róza Ház-Rózsakő-Hertelendy
kilátópont-Kisfaludy kilátó torony - vissza ugyan-
ez az útvonal.

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

A badacsonytomaji Városi Könyvtárban egyedi,
saját készítésű könyvjelzőt, olvasójegyet és könyv‐
borítót alkothattak az idei évben is megrende‐
zett Országos Könyvtári Napok alkalmával az ide‐
látogató gyermekek október 10‐én.

Előre elkészített sablon alapján többek között
készült róka Fekete István Vukjához, nyúl egy állat-
okról szóló mesekönyvhöz és fű alakú könyvjelző
Márai Füveskönyvéhez. A legnépszerűbb a szörnyes
könyvjelző lett. Akinek nem volt kedve könyvjelzőt
készíteni, szabadon alkothatott színes papírokkal,
zsírkrétákkal, filcekkel. A Könyvtári Napok elma-
radhatatlan kellékei voltak idén is az ajándékcso-
magok, a finom falatok és a program végén a fotóz-
kodás az elkészült alkotásokkal.

Kovács László Krisztián könyvtáros

Polgárőr hírek

A NaBE helyi énekkarába tagok jelentkezé-
sét várjuk!

Az énekkarba való jelentkezés nem jár a NaBE-
ba való kötelező belépéssel. Érdeklődni, jelentkez-
ni Krisztin N. Lászlóné: 0630/543-7163

Kórustagokat várunk

- A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj műkö-
dési hatékonyságát növeli, hogy a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán egy új Suzu-
ki-Vitara gépkocsit nyert, melyet október 5-én vett át.

- A Badacsonytomaji polgárőrök is részt vettek –
rendőrséggel és más illetékes szervekkel együttmű-
ködve – október 8-án a „Visegrádi négyek” és Horvát-
ország Államfőinek Badacsonyban, a Laposa Pincé-
szetnél tett látogatásuk út- és terület biztosításában.

- A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB)
soros elnökségi ülését november 13-án (pénteken)
18 órakor tartja az Egry József Művelődési Házban
(Badacsonytomaj, Római u. 69.)

Napirendi pontok: 1.) A hozott határozatok idő-
arányos teljesítése; 2.) Az előző vezetőségi ülés óta
történt polgárőr szolgálat ellátás tapasztalatainak
feldolgozása; 3.) Tagsággal kapcsolatos kérdések
rendezése; 4.) Aktuális kérdések feldolgozása (OPSZ,
MPSZ Elnökségének intézkedései, tájékoztatás.
helyi történések, tennivalók); 5.) Jelentés az éves
tevékenységről; 6.) A téli időszak polgárőr feladata-
inak meghatározása; 7.) A 2015. évi beszámoló köz-
gyűlés előzetes előkészítése. Az ülés nyilvános, mely-
re tisztelettel várunk minden érdeklődőt.

Mórocz István elnök
A Borbarátok Vendéglőt a Népszabadság gaszt‐
ronómiával foglalkozó top‐kiadványa beválasz‐
totta a legjobb 50 megfizethető étterem közé,
az értékelésben budapesti és vidéki éttermek
egyaránt szerepelnek.

A kiadvány részletesen ismerteti a vendéglő
létrejöttének történetét, az elfogyasztott menüt,
a környezetet. Kiemeli, hogy tízedik alkalommal
jártak ott és a Borbarátok a Balaton felvidék
egyik olyan helye, ahol eddig nem kellett csalód-
niuk.        Forrás: Népszabadság-Borbarátok

Gasztronómia, 
borászat
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Meghívó

Örstől Tördemicig közhírré tétetik
- és örvendünk, ha a hír messzibb
vidékre is száll -, hogy folyó év
november havának 14. napján, dél
után 2 órával a badacsonytomaji
Templom előtt megkezdődik a Már-
ton napi batyus vigasságunk.

Készüljön a vidék apraja-nagyja,
magányos kószája, családja és cim-
borasága!

Lesz megint újbor áldása és boros-
hordó csapra verése, az újbor kós-
tolása, házi libazsíros kenyér és
pogácsa, must, zene-bona és sok
meglepetés!
Program:
14.00 Töklámpás faragó verseny

kezdete (aki tud, hozzon
magával tököt).

15.00 Vigasság megnyitása 
15.15 Sokadalom köszöntése 

15.30 Újbor áldása Isten kegyel-
méből

15.40 Újborral teli boroshordó
csapra verése 

16.00 Töklámpás faragó verseny
eredményhirdetése

16.30-20.00 Retro buli, házigazda
DJ Rádai

A Badacsonytomaji Sportegyesü-
let tócsival és rumos teával várja az
érdeklődőket!

A helyszínre kitelepül a Pipitér
Óvoda Szülői Munkaközössége és
az Iskolai Szülői Munkaközösség is.
Kínálatukat érdemes megkóstolni!
Bevételeikkel támogassuk a város
óvodás és iskolás gyermekeit!

Információ: Badacsonyi Céh
Turisztikai Egyesület – Tourinform

Iroda. Tel.: +3687/531-013; 
e-mail: adacsonytomaj@tourinform.hu 

A szervezők a programváltozás
jogát fenntartják!

Márton-napi „batyus” vigasság
2015. november 14. (szombat)

Prof. dr. Jobbágyi Gábor 
tart előadást 

1956. titkai címmel (II. rész)
október 30-án (pénteken) 

18.00 órától az Egry József 
Művelődési Házban.

‘56. titkai 
II. rész

Babaklub
indul péntekenként 9-11 óráig a Civil
Házban minden közösségbe nem járó
0-3 éves gyermek számára. Kötetlen
beszélgetés, játék, mondókázás, ének-
lés,  Ringató foglalkozás. Sok szeretet-
tel várok minden gyermeket, szülőt,
nagyszülőt! Poszlovszky Krisztina
védőnő, 30/511-9521,
badacsonyivedono@gmail.com
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