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A Badacsonyi BOR7 rendezvénysorozatot júli‐
us 17‐én nyitották meg ünnepélyes keretek
között a díszparkban, egyúttal kihirdették a
Badacsony Hegyközség és a Badacsonyi Bor‐
vidék Hegyközségi Tanácsa borversenyének
eredményét.

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szer-
vezésében lezajlott esemény megnyitása alkal-
mából Békássy János elnök köszöntötte a meg-
jelenteket, felhívva a figyelmet arra, hogy az ide-
került borok borversenyen mérettek meg.

Évtizedes hagyománya van a badacsonyi bor-
heteknek – mondta köszöntőjében Krisztin N.
László polgármester -, bár településünkön érde-
mesebb borévről beszélni, hiszen életünket alap-
vetően meghatározza a szőlő és a bor. Ünnepe-
ink, örömeink, gondjaink zöme is ezekhez kapcso-
lódik. Sokan azt gondolják, hogy a Balatonhoz
nyáron érdemes csak jönni, pedig rendezvénye-
inkre egész évben várjuk a vendégeket, a látvány
mindig szép, a badacsonyi borra mindig lehet
számítani. A sok visszatérő ismerős reményeink
szerint azt jelenti, hogy tavaly jól érezték magu-
kat. Reméljük, hogy a következő csaknem 3 hét
alatt senki nem fog csalódni a badacsonyi borban,
köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon
hozzájárultak a borhetek megrendezéséhez.

Azt tudjuk, hogy a magyar borászat büszke lehet
hagyományaira és mi is nagyon büszkék lehe-
tünk a magyar borokra – mondta nyitóbeszédében
dr. Gulyás Gergely az országgyűlés alelnöke. Jog-
gal gondoljuk úgy, hogy a francia, spanyol és olasz
borok mellett az Európai Unió 28 tagállama között
Magyarország az a negyedik bornagyhatalom,
amelynek borai minőségével egyébként bármelyik
más európai nedűvel felveheti a versenyt. Ha a
magyar borvidékekről beszélünk, akkor a badacso-
nyinak kiemelt szerepe kell, hogy legyen, mert a
természeti adottságok és a borok önmagukban is
csodálatosok, de itt a kettő találkozik. Azt gondo-
lom, hogy nem lenne annyi vita a magyar közélet-
ben, ha a rendszerváltozás után minden ágazat
olyan sikeres lett volna, olyan maradandót alko-
tott volna, mint a borászat. Azok a borászatok,
amelyek most már Badacsonyban is országosan
ismert névvel rendelkeznek. A borfogyasztásnál
sokszor hívnak fel bennünket mértékletességre, de
természetesen az egyházi iránymutatást nem sza-
bad figyelmen kívül hagyni, Richelieu bíboros sze-
rint, ha az Úristen nem akarta volna, hogy jó boro-
kat igyunk, nem teremtett volna ilyeneket.

A borfogyasztásnál azt gondoljuk, hogy mi
fogyasztjuk el a bort, de Máraitól tudjuk, hogy
végül ketten maradnak: az Isten és a bor, tehát
ezt a küzdelmet nem mi fogjuk megnyerni.
Reméljük, hogy még generációk sorának lesz
lehetősége a csodálatos badacsonyi borokat meg-
kóstolni, - mondta befejezésül dr. Gulyás Gergely,
megnyitva a badacsonyi borhetet.

Szabó István, a Badacsonyi Hegyközség elnö-
ke ismertette a 25. alkalommal megrendezett
borversenyük eredményét, amelyet második alka-
lommal rendeztek együtt a Badacsonyi Borvidék
Hegyközségi Tanácsával. Emellett egyedülálló
módon a Kéknyelűket külön is bírálták a hét,
öttagú bizottságban a szomszédos borvidékekről
érkezett szakemberek. Az idei versenyre 34 pin-
cészet 288 borát nevezték a gazdák és csak az
ott szereplő nedűk kerülhettek a borhétre. Végül
47 aranyérmes minősítés született, ami a tava-
lyi időjárási körülmények miatt kiváló, bár nem-
csak 2014-es évjáratú borokról van szó. A szak-
embereket dicséri, hogy szép borok kerültek az
asztalra. Befejezésül Szabó István megköszönte
a nyugállományba vonuló Csanádi József hegy-
bíró munkáját, aki közel húsz éven át szolgálta
a Badacsonyi Hegyközséget. Tevékenységét a
hegyközség választmány tiszteletbeli hegybíróvá
választással köszönte meg.

Csanádi Csanád Badacsonyi Borvidék Hegy-
községi Tanácsának titkára ismertette a verseny
eredményét, a díjakat Szabó István és Borbély
Tamás, a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi
Tanácsának elnöke adta át. A borverseny Cham-
pion-díját a NAIK Kutató Intézet 2012-es Olasz
rizlingje kapta, Nagy Aranyérmet érdemelt a Bor-
bély Családi Pincészet Kft. 2012-es Olaszrizling
Jégbora, Part Imre 2011-es késői szüretelésű
Olaszrizlingje és az Első Magyar Borház-Szerem-
ley 2003-as késői szüretelésű Zeus-a. Emellett
még 43 arany, 109 ezüst, 69 bronz és 3 oklevél
minősítés született.

– Békássy János BCTE elnök véleményét kér-
deztük az időközben végetért rendezvényről:

– Véleményem szerint, a bor7 azon az úton
halad, amit kijelöltünk a borászokkal közösen két
évvel ezelőtt. A fő szempont az volt, hogy létre-
hozzunk egy családias hangulatú, környező fesz-
tiváloktól eltérő zenei világú rendezvényt, amely
azt a közönséget csábítja ide, aki a bor szerete-
te mellett, a kulturált környezetet, és egyedi zenei
élményt is keresi. Minden évben igyekszünk fej-
leszteni a rendezvény környezetén, szolgáltatáso-
kon és kísérő élményeken (az egész bor7 alatti
kádár bemutató…stb).

Tisztán látható, hogy a Bor7 egy turisztikai
rendezvény, amely meghatározott célközönséget
szólít meg, és ezzel igyekszik támogatni azt a
stratégiát, amellyel a borkedvelő, vásárlóerővel
rendelkező vendégeket igyekszünk Badacsonyba
csábítani. Én sikeresnek érzem ezt a koncepci-
ót, mert idén is már márciusban kellett szállást
foglalni, ha valaki biztonsággal, kedvére való
helyet szeretett volna találni Badacsonyban és
környékén. Ky

Megnyílt Herman László ljubljanai művész „A
sas landolt, séta a Holdon” című kamara‐kiállí‐
tása július 18‐án, a badacsonyi Egry József
Emlékmúzeumban.

A Kulturális Intézmény szervezésében lezajlott
ünnepségen Krisztin N. László polgármester
köszöntötte a megjelenteket és bemutatta Her-
man Lászlót. A művész szakmai méltatására és
a képek bemutatására Bence Lajos muravidéki
költőt kérte fel. Magukról a képekről elmondha-
tó, hogy a szemlélőnek nem mindennapi művé-
szeti élményt nyújtanak. Ez a nem mindennapi-
ság nem csak a művész által kifejlesztett új, ún.
fusing technikának, hanem a képek témájának
is köszönhető. Herman László a hatvanas évek
holdra szállásának eseményét dolgozta fel. A ren-
dezvényen közreműködött a Kontrabant zenei
együttes. Deákné

Az Ibos Ferenc út partoldala a 43. számú ingat-
lannal szemben mintegy 30 méteres szakaszon
megcsúszott, melynek következtében a közleke-
dés baleset- és életveszélyessé vált, 2015 elején tel-
jesen le kellett zárni. A helyreállítás érdekében vis
maior támogatást igényelt az önkormányzat a
Belügyminisztériumtól, a kérelemre a kivitelezé-
si költség 70%-át, 5.612.000 Ft támogatást ítél-
tek meg. A helyreállítási munkálatok elkészültek,
az útszakaszt június 12-én megnyitották.      Ky
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A bor ünnepe

Nyári badacsonyi borfesztivál
Új kiállítás az Egryben

Már nem zsákutca
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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: Zsifkovics Szilvia
Elérhetősége: 06-70/202-85-84 (munkaidőben)
87/471-698
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsa-
dás: Cs. 8-10 óráig; Csecsemő, gyermek és ifjúsági taná-
csadás: Cs. 10-12-óráig.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sze. 11.00-12.00-ig 
Krausz Noémi Tel.: 06-30/426-2207
Gyermekjóléti fogadóóra: Sze. 11.30-12.00-ig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) 87/471-012 
H-Sz-P: 7.30-11.10-ig,12.50-17.00-ig
K-Cs: 7.30-12.00-ig,12.30-17.00-ig
Szo: 8-10 óráig (ügyelet Tapolcán)
Hatósági állatorvos:
dr. Barátossy György Tel.: 06 70 436 50 53
Tűzoltóság: Fő utca 58., 87/471-539
Rendőrség: (Tapolca) 87/412-322
Pintér György körzeti megbízott: +36-30/5710-944
Polgárőrség: Arany György +36-30/2717-552
Kábeltelevízió hibabejelentés: 
ElektroV szervíz: 87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14. Tel/fax:
87/531-013. Nyitva: H-P: 9.00-19.00, Sz-V: 10.00-19.00
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 augusztus 26. nap‐
ján 8.00 órakor tartja a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatalban. 

A tervezett napirendi pontok: 1. Tájékoztató
a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda 2014/2015. évi nevelő munkájáról; 2.
Pályázatokról tájékoztatás; 3. Bűnmegelőzési
Koncepció felülvizsgálata; 4. Beszámoló a pol-
gármester átruházott hatáskörben hozott dön-
téseiről; 5. Tájékoztató a két ülés között történt
fontos eseményekről; 6. Beszámoló a lejárt
határidejű önkormányzati döntések (határoza-
tok, rendeletek) végrehajtásáról; 7. Egyéb aktu-
ális ügyek. Wolf Viktória jegyző

Képviselő-testületi
ülés

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A tavasz beköszöntével megsokasodtak az

ingatlanokon, kertekben elvégzendő munkák.
Mindannyiunk érdeke a rendezett, tiszta kör-
nyezet, mely életünk nagyon fontos része. Ezúton
szeretnénk felhívni a figyelmüket - a vonatkozó
jogszabályokon túl - az alább felsorolt közösségi
együttélési szabályok betartására.

1. Avar és növényi eredetű hulladékok meg-
semmisítése Badacsonytomaj belterületein:

A legegyszerűbb, legjobb módja a növényi ere-
detű hulladékok megsemmisítésének a komposz-
tálás, mert a keletkezett humusz újrafelhasznál-
ható.

Égetni a hatályos 21/2013. (IV.12.) önkor-
mányzati rendeletben megfogalmazottak szerint,
május 1. és szeptember 1. között TILOS.  A fenti
időponton túl is csak a biztonságot nem veszé-
lyeztető módon 8.00-18.00 között lehetséges.

2. Az ingatlanok rendszeres karbantartása,
művelése. Az ingatlanukon átvezető vízvezető
árkok gaz, gyom és akadálymentesítése.

3. Az ingatlan és a közterület közötti területek
folyamatos rendbetartása. Az úttest szelvényébe
lógó fák, bokrok, sövények rendszeres nyesése,
esetenként az elburjánzott adventív fajok (ecet-
fa, gyalogakác stb.) terjeszkedésének meggátolá-
sa.

4. Az ingatlan előtti járda, (járda hiányában
1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mel-
lett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület) továbbá, ha a járda és az út között kié-
pített vagy kiépítetlen terület van, annak gon-
dozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyom-
mentesítéséről, a hó eltakarításáról és a síkos-
ságmentesítésről az ingatlan tulajdonosának
kell gondoskodnia.

5. Szőlő- és növénytermeléssel kapcsolatos,
magánszemélyek ház körüli igényeinek kielégíté-
sét szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó tevé-

kenység, hétfő-szombat 06:00 óra és 21:00 óra
között, vasárnap és ünnepnapokon 08.00 óra és
20.00 óra között engedélyezett. Felhívjuk figyel-
müket, hogy a zajkibocsátó berendezés működ-
tetése csak abban az esetben engedélyezhető,
ha a zajkibocsátásuk nem haladja meg a min-
denkor hatályos környezeti zaj- és rezgésterhe-
lési határértékeket. 

Tartózkodni kell a mások pihenésének, nyugal-
mának zavarását keltő magatartástól! 

A fent leírt közösségi együttélés szabályainak
megszegői ellen a közterület-felügyelők helyszí-
ni bírságot szabhatnak ki, ami ismétlődés ese-
tén adózás szempontjából kedvezőtlenül hathat
ki az ingatlan tulajdonosaira. Ha kérdése, prob-
lémája van e tárgykörben, kérjük, hívja a közte-
rület-felügyelőinket: Sipos Ferenc 06-70-
3370864, Mékli Károly 06-70-4575929!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Önkormányzatunk a tiszta és egészséges kör-

nyezetünk védelmében kéri Önöket, ha ingatla-
nuk gondozása nem megoldható, akkor a fenti
esetekben forduljanak bizalommal a Badacsony-
tomaj VN Kft. (8258 Badacsonytomaj Fő út 14.
tel: 0687 571 048.) felé, ahol térítés ellenében
elvégzik a szükséges munkákat. 

Képviselő-testületünk megalakulása óta több
lakossági fórumon bíztatást és felhatalmazást
kapott az emberektől arra, hogy nagyobb figyel-
met fordítson a településkép javítására, az eddi-
gieknél szigorúbban és következetesebben ellen-
őrizze és tartassa be a település képét meghatá-
rozó szabályozásokat! Ehhez a munkához kérjük
az Önök segítségét! Ne csak a kerítéseken belül,
hanem azokon kívül is legyen szépen gondozott
Badacsonytomaj!

Közreműködésüket köszönjük! Szép nyarat
kívánunk mindenkinek!

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

Fontos információk a jegyzőtől

Hirdetmény
Méhészek figyelmébe
Értesítem a lakosságot, hogy az Önkor‐
mányzat illetékességi területén országos
központi szúnyoggyérítésre kerül sor.  A
légi kémiai védekezés 2015. augusztus 12‐
én a napnyugtát megelőző 1,5 órában tör‐
ténik. Rossz idő esetén tartaléknapok:
2015. augusztus 13‐14. 

A felhasználásra kerülő vegyszer: CORAT-
RIN, Mosquitox 1 ULV Forte, Aqua K-Othrin
ULV. A készítmény méhekre veszélyes, ezért
kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek
bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

Tisztelettel: SZEMPAIR Konzorcium



Hazánkban az amerikai szőlőkabócát 2006‐ban,
míg a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma
betegségét 2013‐ban észlelték először. Veszp‐
rém megyében Badacsonytomajon a zárlati
károsító fitoplazmát 2013‐ban azonosították, az
amerikai szőlőkabócát 2015 júniusában találták
meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal szak‐
emberei, ugyanazon a településen.

Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus tita-
nus) Észak-Amerikából származó egynemzedé-
kes kártevő. Fő tápnövénye a szőlő, ahol a leve-
lek fonákján szívogat. Az amerikai szőlőkabóca
tojás alakban, a kétéves cseren telel át, ahová a
nőstények a tojásokat a foszló kéreg alá helye-
zik el. A lárvák kelése időjárástól függően elhú-
zódó, május közepétől egészen július első dekád-
jáig tarthat. Öt lárvastádium után az imágók az
időjárás függvényében július elejétől–közepétől
jelennek meg és egészen szeptember végéig,
október elejéig, illetve a fagyokig megfigyelhető-
ek. A rajzáscsúcs időjárástól függően július
vége–augusztus közepe közötti időszakra esik.
Jelentős gazdasági kárt közvetett módon a zár-
lati fitoplazma terjesztésével okoz. Bármilyen fej-
lődési stádiumban vannak is, egész életük során
fertőzőképesek maradnak. 

A védekezés időzítéséhez kiemelten fontos az
ültetvényben a kártevő sárga ragacslapos csap-
dázása. Hetente két alkalommal szükséges a
csapdafogást leolvasni, illetve a lombozaton az
imágók jelenlétét megfigyelni. Az észlelt egyed-

szám alapján lehet dönteni a rovarölő szeres
védekezés szükségességéről és idejéről. 

A Kormányhivatal a szőlő aranyszínű sárga-
ság fitoplazma fertőzésének felszámolása miatt,
a fertőzött tőkék megsemmisítését rendelte el. A
tovább terjedés veszélye miatt, pedig a fertőzött

növények 1 km-es körzetében, az úgynevezett
fertőzött területen az összes szőlő növényre
növény-egészségügyi zárlatot rendelt el, és töb-
bek között 2 alkalommal kötelező növényvédel-
mi kezelést írt elő. Mivel a szőlő aranyszínű sár-
gaság fitoplazma nagymértékű elterjedésért fele-
lős amerikai szőlőkabóca a fertőzött területen
megjelent, ezért szükséges a hatályos jogszabá-
lyi rendelkezések alapján további 3 km-es sáv-
ban, az úgynevezett puffer zónában, Badacsony-
tomaj, Badacsonytördemic, Nemesgulács és
Szigliget településeken lévő szőlőt termő terüle-
teken is kötelező jelleggel az alábbi védekezése-
ket végrehajtani:

1. A rovarvektorok szőlővesszőkre esetlegesen
lerakott tojásainak elpusztítása érdekében a téli-
tavaszi metszést végre kell hajtani. Az eltávolí-
tott vesszőket meg kell semmisíteni; égetéssel
vagy talajba forgatással. Tavasszal, a rügyfaka-
dáshoz közeli időszakban olajos készítmények-
kel, lemosó kezeléssel kell gyéríteni a szőlőtőkén
(törzs, kar, vesszők) esetlegesen előforduló és
áttelelő tojások számát. A vegetáció során pedig
a megfelelő növény-egészségügyi állapot fenntart-
hatósága miatt a szőlőt folyamatosan művelni
kell, a gyomnövények egyidejű irtásával együtt.

2. A szaporítóanyag előállító területeken (törzs-
ültetvények, szőlő anyatelepek és oltványiskolák)
a kötelező csapdázás mellett a csapdafogás ered-
ményétől függetlenül évente három alkalommal
kötelező a kabócák elleni védekezés. A virágzás
végén, majd a csapdafogásoktól függően július-
ban és a bogyóérés időszakában. 

3. A Badacsonyi borvidék említett települései
környékén; termő ültetvényekben a csapdafogás
ismeretében 2 alkalommal kell az amerikai sző-
lőkabóca elleni védekezés időpontjáról dönteni.
Az első védekezést a virágzás után kell végrehaj-
tani, a második védekezést a bogyónövekedés
időszakában, júliusban. 

A Badacsonyi borvidék termőtájának nem
említett települései környékén, azaz a veszélyez-
tetett területen kívül az amerikai szőlőkabóca
ellen 2 alkalommal; a virágzás után javasolt vég-
rehajtani az első védekezést, a második védeke-
zést a bogyónövekedés időszakában, júliusban.
A védekezésre több – a szőlőmolyok ellen is enge-
délyezett – rovarölő szer alkalmazható (1. táblá-
zat). 

A rovarvektorok ellen végrehajtott növényvé-
dő szeres kezelést Badacsonytomaj, Badacsony-
tördemic, Nemesgulács és Szigliget környezeté-
ben fekvő szőlőterületeken dokumentálni szük-
séges. Az értékesítési célra szánt növény, növé-
nyi termék előállítása esetén permetezési nap-
lóval, saját célú felhasználás esetén egyéb iga-
zoló dokumentummal (növényorvosi vény, szám-
la, szállítólevél). A kezelések adatainak nyilván-
tartását 3 évig meg kell őrizni. 

A védekezés helyes időpontjának meghatáro-
zásában, a csapdákban fogott kabócák azono-
sításában a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Növény- és Talajvé-
delmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osz-
tályának munkatársai nyújtanak segítséget,
amennyiben a csapdákat a termelő megfelelően
csomagolja, majd a begyűjtést követően beszál-
lítja a hivatal telephelyére (8200 Veszprém,
Dózsa Gy. u. 33.).

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági Növény- és

Talajvédelmi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép‐
viselő‐testülete (a továbbiakban BVÖKt) a júli‐
us 20‐i rendkívüli ülésén többek között a követ‐
kezőről határozott:

286/2015. (VII. 20.) Képviselő-testületi hatá-
rozat: Szolgalmi jogot alapító szerződésről –
Badacsony, Rizling sor
BVÖKt.     
1. a Badacsonytomaj belterület 1289/11 hrsz-ú
„közpark” megnevezésű, 7235 m2 térmértékű
ingatlan terhére a Badacsonytomaj belterületén
található 10 ingatlan javára gyalogosan és gép-
járművel történő átjárási szolgalmi jog alapításá-
hoz kapcsolódóan a Dr. Simon Sándor ügyvéd
által készített „Szolgalmi jogot alapító szerződés”
tervezet alapján felkéri és egyben felhatalmazza
Dr. Gáli Mihály ügyvédet, hogy a szerződéster-
vezetben szabályozott jogosítványok vonatkozá-
sában további egyeztetéseket folytasson le.
2. elrendeli a 1289/11 hrsz-ú közterület határ-
ainak kimérettetését és azok kijelölését.

291/2015. (VII. 20.) Képviselő-testületi hatá-
rozat: Önkormányzati projektek előkészítése
BVÖKt. nem támogatja, hogy a badacsonyi
strandbejárat az „A” verzió szerint kerüljön meg-
valósításra.

297/2015. (VII. 20.) Képviselő-testületi hatá-
rozat: A Happy New World Kft. támogatási
kérelme Rózsakő Fesztivál megrendezéséhez
BVÖKt. a Happy New World Kft., az Önkormány-
zat Kulturális Intézménye és a Céh Egyesület
együttes kérelme alapján a Rózsakő fesztivál
megrendezéséhez a Happy New World Kft. részé-
re a 2015. évi tartalék terhére 2.000.000 Ft támo-
gatást biztosít az alábbiak szerint:
1. a támogatás 50 %-át (azaz 1.000.000 Ft-ot) a
támogatási szerződés aláírásakor átutalja a szerve-
ző részére, a fennmaradó 50 %-ot (azaz 1.000.000
Ft-ot) a rendezvény megtartását követően. 
2. a rendezvény lebonyolításának helyszínéül a
badacsonyi Díszteret jelöli ki, ahol engedélyezi a
jelentkező borászatok részvételét.
3. a rendezvény ideje alatt a közterületeket az
Önkormányzat adja bérbe.
4. a költségek csökkentése érdekében amennyi-
ben lehetséges az önkormányzat színpadát hasz-
nálja a szervező. 
5. a Támogatott a rendezvény lebonyolítását
követő 1 hónapon belül a támogatással köteles
elszámolni.

299/2015. (VII. 20.) Képviselő-testületi hatá-
rozat: VN. Kft. támogatási kérelme
BVÖKt. a
1. Badacsonytomaj VN. Kft. kérelmét támogatja
és a strandi kerékpár tároló építési költségeihez
illetve a működési feladatokhoz 8.215.806,- Ft
támogatást nyújt az önkormányzat 2015. évi tar-
talék keret terhére. 

301/2015. (VII. 20.) Képviselő-testületi hatá-
rozat: Önkormányzati projektek előkészítése
BVÖKt. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a bada-
csonyi strandbejárat „D” verziójának terveztetésé-
re kérjen be árajánlatokat azokkal a paraméterek-
kel, amelyeket az előzetes fórumokon megvitattak.
A tervező cégére vonatkozóan a Képviselők 3
napon belül tegyék meg javaslataikat a Polgár-
mester részére. Ky
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Képviselő-testületi
határozatok

A rendkívül veszélyes aranyszínű sárgaság fitoplaz‐
ma terjedése megakadályozható az amerikai szőlő‐
kabóca elleni eredményes védekezéssel

Védekezési felhívás!



Fotó: Kalmár

Fotó: Deák
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A nagy hőség ellenére szép számmal gyülekez-
tünk július 25-én délután a templom előtt. Kis-
vonat vitt fel minket a Szent Anna kápolnához.
Ügyes kezek díszítették fel az oltárt, mindig dicsé-
retre méltó a kápolna környezete is. Köszönet és
hála mindezért! Továbbá István atyának a szív-
hez szóló miséért. Köszönjük a hangosítást, a sok
finom süteményt, a borokat, szódát, székeket!
Nem utolsó sorban a kápolna fenntartására
összegyűlt pénzadományt!

Mindent köszönünk!
özv. Horváth Zoltánné és családja

Anna-napi búcsú

A Badacsony Hegyközség és a Badacsonyi Bor‐
vidék Hegyközségi Tanácsa borversenyének
aranyérmes borai közül a Képviselő‐testület
minden évben kiválasztja a Város Borát.

A 2015. évi versenyt
az Első Magyar Borház
Szeremley Birtok Kft.
2013. évi Szeremley Riz-
lingje nyerte. 

A bírálatban társadal-
mi zsűritagok is segí-
tették a képviselőket,
amelynek tagjai voltak:
Farkas Mihályné (Nyug-
díjas Egyesület), Szabó-
Fekete Mónika (NABE),
a helyi fiatalokat pedig
ifj. Péntek Róbert képvi-
selte. A Képviselő-testü-
let ezúton is megköszö-
ni közreműködésüket!     

Ky

A Város Bora

Fotó: Kalmár

Az Európai Unió „Európa a Polgárokért” prog‐
ramjának társfinanszírozása keretében négy
napon keresztül Badacsonytomaj látta vendégül
június első felében a lengyel Czempin és a szlo‐
vák Marcelová küldöttségeit. 

A június 11-i fogadási ünnepségen a testvér-
településekről érkező vendégek fogadását köve-
tően, a közös vacsora elfogyasztása után Krisz-
tin N. László, Badacsonytomaj Város Polgármes-
tere köszöntötte a megjelenteket. Előadást tartott
„Közös múltunk és jövőnk Európában” témában,
illetve bemutatót tartott az Európai Unió politi-
kai életéről, az Európai Polgárságról. Beszélt az
„Európa a polgárokért” program keretében elnyert
pályázatról, támogatásról, melyből jelen rendez-
vény finanszírozása megvalósult. Ezen az estén
Badacsonytomaj művészeti csoportjainak elő-
adását élvezhették a résztvevők, az Ezüst Küka-
pu és a Tördemic Táncegyüttesek révén izelítőt
kaptak a magyar kultúrából, néphagyományok-
ból. Másnap reggel a vendégek reggeli szentmi-
sén vettek részt a Szent Imre Római Katolikus
templomban, majd István atya bemutatta a mél-
tán híres két tornyú bazalttemplomot. Közös
kirándulás következett, a résztvevők megtekint-

hették a Szent István Király Kápolnát, a II. János
Pál pápa Emlékhelyet, Klastromkutat, a Kisfaludy
kilátót, és a Ranolder keresztet. A nagy meleg-
ben jól esett az ebéd a Kisfaludy házban, ahon-
nan tovább gyönyörködhettek a résztvevők a cso-
dálatos balatoni panorámában. Ebéd után sza-
bad program és strandolás várta a vendégeket.
Az est folyamán a lengyel művészeti csoportok is
bemutatkoztak. A lengyel kultúra megismerése
után táncházban ismerkedhettek vendégeink a
magyar néptánccal, melyet Vastag Richárd veze-
tett. Gyorsan teltek a napok, és június 13-án,
szombaton reggel a badacsonyi vitorlás kikötő-
ben eszmecserét folytattak a települések vezetői
„Résztvevők szakmai beszélgetése a testvérváro-
si együttműködés szélesítéséről, testvérvárosi
kapcsolat megerősítése” témában. Ezen a napon
sétahajózás volt a Balatonon, majd ebéd után a
Varga Pincészetben borkóstolón vett részt a dele-
gáció. A borkóstoláson túl betekintést nyerhet-
tek az előállítás folyamatába is. Este a szlovák
testvérváros, Marcelháza művészeti csoportjainak
fellépésére került sor. Kultúrájuk megismerése
után bál várta a szórakozni vágyókat! És elérke-
zett az utolsó nap is.  A Káptalantóti piacon tett
látogatáson a résztvevők megismerkedhettek a
helyi termelői, és kézműves termékekkel, majd
megtekintették az Egry József Emlékmúzeumban
Egry József és Udvardi Erzsébet festőművészek
kiállítását.  A Halászkertben elfogyasztott ebéd
után búcsúzkodás és a vendégek hazautazása
zárta a programot.

A négynapos találkozó alkalmat adott a vendégek-
nek a település értékeinek részletes megismerésé-
re, a művészeti csoportoknak a kölcsönös bemu-
tatkozásra, a kapcsolatok szélesítésére. A testvér-
városi kapcsolatok még jobban megerősödtek.

A projekt várható hatásai: a kulturális sokszí-
nűség megőrzése, megismerése, nemzetközi kap-
csolatok kiépülése, kulturális együttműködés,
cserediák találkozók, jó gyakorlatok átvétele, ide-
genforgalom növekedése, a Balaton és környéké-
nek nemzetközi ismertsége javul.

A mostani rendezvény a Marcelovában koráb-
ban megrendezett találkozó folytatása volt. Vár-
hatóan 2016-ban a lengyelországi Czempin váro-
sa fogja megrendezni a következő testvérvárosi
találkozót.  Deákné

Európa a polgárokért

Fotó: Deák

Fotó: Deák

A projekt lehetővé tette a találkozókat 153 állampol‐
gár részvételével, akik közül 35 fő Badacsonytomaj
város, 65 fő Marcelová település (Szlovákia), 53 fő
Czempin település (Lengyelország) lakosai

A Badacsonytomaji SE labdarúgócsapatának
őszi sorsolása (az utánpótlás (U19) mindig 2
órával korábban kezd):

aug. 23. v. 17:00 Pápateszér-B.tomaj
aug. 29. sz. 17:00 B.tomaj-Tihany
szept. 02. szerda, Magyar Kupa mérkőzés
szept. 06. v. 16:30 Nemesvámos-B.tomaj
szept. 12. sz. 16:30 B.tomaj-Szentantalfa
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

Futball hírek

(x)
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Gondoltam „egy próbát megér” alapon június
12‐én kitöltöttem egy jelentkezési lapot Leven‐
te adataival és egy fotóval mellékelve a buda‐
pesti Kasszandra Stúdió által szervezett Baba‐
szépségversenyre. 

Június 22-én örömmel értesültünk, hogy Far-
kas Levente (13 hónapos) 35-40 korban és
karakterben hasonló gyerkőc közül elnyerte tet-
szésüket és a többszörös túljelentkezés ellené-
re, bekerült a 2015-ös gyermekfotó-kiállítással
egybekötött Országos Babaszépségversenyre
Budapesten. Július 4-én portfólió fotózáson vet-
tünk részt, 25-én került sor a várva várt verseny-
re. A modellekből, modell-managementekből,
manökenekből álló szakmai zsűri értékelte a
fotókiállítás fényképeit, valamint minden gyer-
meket egyenként hívtak színpadra, így az össz-
kép alapján (fotogenitás+személyes megjelenés)
kerültek ki a győztesek, helyezettek. Így a Baba
korcsoportban a fiúk között Levente a 2. helye-
zést érte el. Nagy meghatottság és elmondhatat-
lan öröm járt át bennünket, hiszen nem minden
nap történik az emberrel ilyen. A büszkeségtől
szárnyalva léptem fel kicsi emberünkkel a szín-
padra a nyereményeinek átvételekor. A verseny-
nek és a helyezésének köszönhetően Levente
bekerült a Menő Manó Gyermekmodell Manage-
ment adatbankjába saját portfólióival. Kiválasz-
tás esetén lehetőség nyílik katalógusfotózásra,

reklámfilm szerepre, film szerepre.
Nagyon büszkék vagyunk, hogy egy ilyen köz-

vetlen, mosolygós és életvidám kisfiú szülei, -
testvére, -nagyszülei lehetünk.

Köszönjük, hogy mindezen örömöt megoszt-
hattuk másokkal is!

Üdvözlettel: Szombathelyi Szilvia

Levente sikere

A Kolping Család Egyesület szervezésében
augusztus 1‐jén megtartották a hagyományos
Donát napi búcsút a szent nevét viselő kápolná‐
nál.

Szentmisével kezdődött az ünnepség, amelyet
Földi István plébános, esperes celebrált a kápol-
na kertjét is megtöltő híveknek. Az örök értéke-
ket szem előtt tartva állítottuk össze mai prog-
ramunkat, ezeket az értékeket fogjuk befogadni,
meghallgatni, ez teszi szebbé mai délutánunkat
és az egész életünket – mondta Szőke Margit, az
egyesület részéről köszöntve a megjelenteket. A
kulturális műsor előtt gratulált Németh Lenké-
nek tehetséges zenész unokáihoz, Jádi Laura
Anna, Jádi Luca Blanka, Simic Aleksander és
Simic Sofia Kolterman, Chopin, Piazzolla műve-
ket és Vittorio Monti csárdását adták elő. szívet-
lelket melengető módon. Egy rövid darabot bemu-
tatva fellépett a zenészcsaládból Éva Simic-
Németh és Orfej Simic is, a Klagenfurti szimfo-
nikusok cselló- és hegedűművészei. 

Az idén hosszan gondolkodtam, hogy az évfor-
dulók miatt aktuális három téma közül melyiket
válasszam – mondta előadásának bevezetőjében
dr. Bertényi Iván professzor. Történelmi lépték-
ben közelinek számít, hogy 70 éve vonultak be a
szovjet csapatok hazánkba, érdekes diplomáci-

atörténeti fejtegetés tárgya lehetne az 500 éve
kötött Jagelló-Hapsburg házassági szerződés, de
ma mégis múltunk kevéssé ismert, két évszáza-
dos eseményeit szeretném közelebb hozni önök-
höz. 1815-ben győzi le végleg Napóleont egy nagy
koalíció, - melynek tagja volt a Habsburg biro-
dalom és így hazánk is - a bécsi kongresszus
pedig egy évszázadra rendezte Európa sorsát. Mi
hozzászoktunk ahhoz, hogy a magyar független-
ségi mozgalmakról beszéljünk,- amikor egyedül
szálltunk szembe a törökkel vagy a Habsburgok-
kal. Van egy olyan magyar történelmi vonulat is,
amely Bocskay, Bethlen, Rákóczy nevével fémjel-
zett harcokon keresztül az1848-as forradalomhoz
vezet. Ugyanakkor nem nagyon beszélünk arról,
hogy e rövid ideig tartó szabadságküzdelmek ide-
jén hazánk a Monarchiában élt, annak nem is a
legjelentéktelenebb tagjaként. Beskatulyázunk
egy-egy eseménysort valamilyen történészeink
által gyártott konstrukcióba és nem nézünk ala-
posan ezek mögé. Himnuszunk is csak a tragé-
diákról beszél, pedig igenis voltak sikereink,
hiszen a törökök kiűzése magyar seregek rész-
vételével történt, győztes török háborúkat mond-
hatunk magunkénak. Hallgatunk róla, hogy a
Habsburg birodalomba beilleszkedett Magyaror-
szág, hallgatunk az Eszterházyak szerepéről,
Hadik Andrásról, a Habsburg birodalom hadita-
nácsának elnökéről, aki megsarcolta Berlint. Dr.
Bertényi Iván professzor e bevezető után részle-
tesen elemezte azokat eseményeket, amelynek
két évszázada tevékeny részesei voltunk.

A búcsú ugyancsak évek óta visszavárt fellé-
pője a Szombathelyi MMIK Erkel Kamarakóru-
sa, akik ezúttal is széles repertoárral mutatták
be tudásukat, főként a vidám darabokból válo-
gatva, felidézve a reneszánsz mulatós zenéjét és
magyar népdalfeldolgozásokat adtak elő. Az est
lélekemelő beszélgetéssel zárult Badacsonyban,
Szent Donát kápolnánál. Ky

Badacsonyi búcsú

Fotó: Szombathelyi

Fotó: Kalmár

A nyárról az embereknek (általában) a pihenés
jut az eszébe. Pihenés, nyaralás a tengernél,
vagy a „magyar tengernél”, azaz a Balatonnál.
Igen, a nyár a szabadság, a nyár a szórakozás, a
nyár a gondtalanság, az öröm. 

Mit jelent ma az öröm? Mit jelent ma a szabad-
ság? Mit jelent ma a szórakozás? 

Megtalálhatjuk ma mindezt lakóhelyünkön?
Az itt élők számára a nyár: munka, mégpedig
komoly munka. Kora reggel, késő este, a déli
hőségben, bármikor rendelkezésre kell állni, az
igényeknek megfelelően. A dolgozó embernek
még fontosabb az öröm, a szórakozás, hiszen a
pihenést ezek segítik. Természetesen az itt pihe-
nő vendégek is a szabadság, az öröm, a szórako-
zás élményét keresik nálunk. Szeretnénk, ha
meg is találnák mindezt Badacsonyban, szeret-
nénk, ha felfrissülve, kipihenten mehetnének
vissza otthonaikba a nyári szabadságról.

Ma egy (régi) új szemlélet kezd megint a köz-
tudatban elterjedni. A pihenés, pihentető felfris-
sülés, regenerálódás leghatékonyabb módja, a
művészetek segítségével érhető el. Itt elsősorban
a zenéről van szó. Sokféle zene létezik, Bada-
csony többet is bemutat a nyár során, de most
a Szent Imre templom nyár esti koncertjeiről
beszélek. Sokan találtak ott kikapcsolódásra,
sokan találtak megnyugvásra, felfrissülésre.

A nyár mindjárt a Dohnányi Ernő Zeneiskola
hangversenyével kezdődött, ahol Draskóczy Zol-
tán igazgatásával hagyományosan az iskola gitá-
rosait, harmonikásait és énekkarát hallhattuk.

Júliusban pedig a Hodász Család örvendezte-
tett meg bennünket. Hodász Mária hegedűvel,
Hodász Andrea gordonkával, Hodász István brá-
csával közreműködött. 

Ezután hallhattuk a Balaton Kamarazenekar
hangversenyét, Román Iván vezetésével.

Július utolsó napján Maria Beatrice Cantelli
fuvola művészt, aki helyi kötődéssel is rendelke-
zik, valamint Ruppert István  orgonaművészt
hallhattuk. 

Jó visszagondolni ezekre az eseményekre. Szá-
momra csupa jó érzést jelentenek. Mások is így
vannak ezzel, mert egyre többen vesznek részt a
templomi koncerteken. Egyre többen keresik a
testi - lelki megújulásnak ezt a formáját. 

Varázslatos az élmény, varázslatos a zene. Hal-
lunk néhány akkordot az orgonán, vagy más
hangszeren, és elmúlik a gondunk. Nem jut
eszünkbe a tegnapi veszekedés, a holnapi nehéz
munka, csak a zenét halljuk. A bennünk lévő
„vihar” lecsendesedík, jó érzés, egyensúly, har-
mónia alakul ki. Megkönnyebbülünk, erővel,
energiával töltődünk fel.

És mindez pénzbe sem kerül, mert a templo-
mi hangversenyekre a belépés díjtalan volt.

Köszönjük mindezt a fellépő művészeknek!
Szőke Margit

Nyári esték 
a templomban

Hívogató
A Kolping Család Egyesület szeretettel hívja

augusztus 19-én, 18.30 órakor, az Ajkai
Bányász Férfikórus hangversenyére a Szent
Imre Római Katolikus templomba.

Karnagyok: Grőberné Adorján Renáta,
Kanyárné Grünvald Petra.

A belépés díjtalan! Adományokat szívesen
fogadunk.



Hat év kihagyás után rendezte meg ismét a Bala‐
toni Szövetség a Balatoni Borrégióban termelt
borok versenyét, amelynek díjátadó ünnepsé‐
gét július 31‐én tartották Badacsonyban.

Az 1989-ben újjáalakult Balatoni Szövetség
1997-től 2008-ig rendezett tizenkét alkalommal
borversenyt – ismertette az előzményeket Balas-
sa Balázs a szövetség jelenlegi elnöke. Ezeket a
megmérettetéseket dr. Lázár János titkár indítot-
ta el és szakmailag Müller István volt a segítsé-
gére, akik sajnos már nincsenek velünk. Ez a
tucatnyi rendezvény igen változatos eredménye-
ket hozott, amelyben minden alkalommal segít-
ségünkre voltak a borászok, a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa. A Balatoni Szövetség számára
nagyon fontos az értékek megőrzése a térségben
– folytatta az elnök – és ezek tudatosítása min-
denki számára. Fontosak azok a minősítő ren-
dezvények, amelyek megmutatják a helyes irányt
mind a termelők, mind a fogyasztók számára.

Badacsonytomaj büszke arra, hogy itt átélhet-
jük a mediterrán hangulatot-éghajlatot – mond-
ta köszöntőjében V. Németh Zsolt, az FM állam-
titkára, a rendezvény fővédnöke – és büszke arra,
hogy a sziklákig felnyúló házak kiváló alkotók-
nak nyújtottak menedéket, akik itt találták meg

múzsájukat. Mai világunkban már levehetjük a
boltok polcairól is a leg különfélébb borokat,
azonban néha el kell zarándokolni a termőhely-
re, mert minden bor ott élvezhető igazán.

Az egyes borvidékek úgy kell, hogy érezzék egy-
mást, mintha testvérek lennének – tette hozzá
Krisztin N. László polgármester – néha arra is sort
kell keríteni, hogy egymás előtt is megmérettes-
sék magukat. Úgy, mint a testvérek, hiszen az
ügy közös, amely a magyar szőlőről és borról
szól, a szereplők pedig mindent megtesznek azért,
hogy ezt az ügyet előrevigyék. A Balatoni Borok
Versenyére 42 termelő 103 bort nevezett. A Bala-
toni Borok Mestere címet a balatonboglári Légli
Szőlőbirtok és Borászat érdemelte ki, a Champi-
on díjas 2013-as Rajnai Rizling borával. Még két
bor kapott nagyarany minősítést, mellette 27
arany, 53 ezüst, 20 bronz minősítés született.

Balatoni Borok Versenye különdíját kapta a
Bezerics Kft. 2011-es kései Cserszegi fűszeres
nagy aranyérmes bora, a NAIK Badacsonyi Sző-
lészeti és Borászati Kutatóintézete a 2012-es
Olaszrizling Ambrózia aranyérmes bora, a Kál-
mán Pince 2013-as Olaszrizlingje aranyérmes
bora és Papp Ferenc 2013-as nagy aranyérmes
jégbora. Ky
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Ez az ige röviden összefoglalja az egész keresz-
tény etikát. Cselekedeteink akkor tükrözik Isten
teremtő elgondolását, akkor lesznek hitelesen
emberiek, ha a szeretet mozgat bennünket. Jár-
jatok szeretetben, ez életünk útjára utal, amelyen
csak a szeretettől késztetve érhetünk célba,
ebben áll a törvény. Pál apostol az efezusi keresz-
tényekhez intézi ezt a buzdítást, ebben foglalja
össze, amit a keresztény életről írt: vessük le a
régi embert és öltsük magunkra az újat, mond-
junk igazat és beszéljünk őszintén egymással, aki
lopott, ne lopjon többé, bocsássunk meg egy-
másnak és cselekedjünk jót. Egyszóval „járjunk
szeretetben”. Ez az ige kísér majd bennünket
egész hónapon át, olvassuk hát el a teljes mon-
datot, amelyből vettük: „Mint Isten kedves gyer-
mekei, legyetek az ő követői és járjatok szeretet-
ben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és oda-
adta magát értünk jó illatú áldozati adományként
az Istennek.” Pál úgy tartja helyesnek, hogy min-
den tettünkben Isten legyen a példaképünk. Ha
Istenre a szeretet jellemző, akkor ez a gyerme-
keire is legyen igaz: ebben kell utánozniuk őt.
Vajon hogy ismerhetjük meg Isten szeretetét?
Pál világosan tudja: ez Jézusban mutatkozik
meg, ő mutatja meg, hogyan és mennyire szeret
Isten. Az apostol ezt személyesen is megtapasz-
talta: „szeretett engem és feláldozta magát értem”
(Gal 2,20), és most elmondja mindenkinek, hogy
az egész közösség megtapasztalhassa.

Milyen mértékkel szeretett minket Jézus?
Mihez kell mérnünk a szeretetünket?

Tudjuk, hogy az ő szeretete határtalan, nem zár
ki senkit és nem is személyválogató. Jézus meg-

halt mindenkiért, az ellenségeiért is, azokért,
akik megfeszítették, épp úgy, mint az Atya, aki
egyetemes szeretetében fölkelti napját és esőt
küld jókra és gonoszakra, bűnösökre és igazak-
ra egyaránt. Leginkább a kicsikkel és a szegé-
nyekkel törődött, a betegekkel és a kitaszítottak-
kal. Nagyon szerette a barátait, különösen közel
állt tanítványaihoz. Bőven árasztotta szeretetét,
olyannyira, hogy még az életét is odaajándékoz-
ta. Most mindannyiunkat arra hív, hogy osztoz-
zunk szeretetében, és úgy szeressünk, ahogy Ő
szeretett. Első hallásra ijesztő lehet ez a meghí-
vás, mert túl sokat kér. Hogy utánozhatnánk
Istent, aki mindenkit mindig elsőként szeret?
Hogy szerethetnénk Jézus mértékével? Hogyan
„járjunk szeretetben” az életige szerint? Ez csak
úgy lehetséges, ha előbb mi magunk is megta-
pasztaljuk, hogy szeretnek bennünket. „Járjatok
szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket”,
úgy is mondhatnánk: azért, mert Krisztus is sze-
retett minket. Járjatok: azt jelenti, alakítsátok
eszerint lépteiteket, cselekedeteiteket, viselkedé-
seteket, azaz minden tettünket a szeretet indít-
sa és irányítsa. Tehát egy dinamikus folyamat-
ról van szó: Pál szeretné megértetni velünk, hogy
a szeretetet tanulnunk kell, hogy hosszú utat kell
megtennünk, hogy Istenhez hasonlóan nagylel-
kűek legyünk. Pál más képeket is használ, hogy
leírja ezt az állandó folyamatot: az újszülöttek
növekedésének példáját hozza egészen a felnőtt
korig (vö. 1Kor 3,1-2), másutt ültetvényről beszél,
épületről, a pályán futók küzdelméhez hasonlít-
ja, míg el nem nyerik a díjat (vö. 1Kor 9,24).

F C István atya

Katolikus üzenet: „Járjatok szeretetben” (Ef 5, 2)

Gyászhírek:

Pál Lászlóné sz.: Kovács Margit
(született 1941-ben, elhunyt július 13-án)

–––––––––––
Pintér Lajos 

(született 1935-ben, elhunyt július 25-én)
–––––––––––

Nyugodjanak békében!

Kedves Olvasóink!
Megérkezett a könyvtárba az NKA könyvtámo-

gatási program második ütemében rendelt 157
darab ajándékkönyv 515 ezer forint értékben. A
kötetekkel talán minden korosztály érdeklődési
körét sikerült eltalálni, hiszen vannak köztük
magyar és határon túli magyar írók, költők ver-
sei, novellái, köztük például Demény Péter, Bor-
bély András, Csender Levente, Flóri Anna, Mezey
László Miklós, Donáth László, Mezey Katalin.

A legfiatalabbaknak szólnak Rév Fülöp törté-
netei és Z. Német István könyvei. A történelmet
kedvelők olvashatnak Bem tábornokról, a hódolt-
ságról és a hunokról. Aki életrajzokat olvasna szí-
vesen, annak a Szerb Antalról, Sinkovits Imré-
ről, Fekete Istvánról, Csók Istvánról, Weöres
Sándorról, egy Batthyány hercegről és még sok
más íróról és művészről szóló könyvet ajánljuk.

A legkomolyabb könyvek is érthetően mutat-
nak be érdekes témákat, mint például az univer-
zumot, a számítógép-tudományt, a városterve-
zést, „látható és láthatatlan világokat” és azt,
hogy miért vagyunk tíz milliónál kevesebben.
Végül a naplók kedvelői sem maradnak olvas-
mány nélkül. A könyvek augusztustól kölcsönöz-
hetőek.          Kovács L. Krisztian könyvtáros

Kedves Olvasóink!
A Városi Könyvtár az alábbi napokon zárva

lesz: augusztus 21., 22.
Megértésüket kérjük!

Könyvtári hírek

Már minden badacsonyi
állandó lakos megkapta a
levelemet, melyben a 2016.
évi Badacsony és környéke
falinaptár átvételi lehetősé-
géről tájékoztatom. Csupán
el kell sétálni nyitvatartási
időben Badacsonytomajon a
régi Polgármesteri Hivatal
földszintjén működő Bizto-

sítási Irodába és Tóthné Szabó Zsuzsannától –
térítés nélkül – átvehető az ajándék. A már 6.
alkalommal megjelenő naptár – régi igényt kielé-
gítve – ezúttal már csak színesben jelent meg, vas-
tagabb papíron, mint korábban. Két új képet is
láthatunk: idén először a Kisfaludy házat vala-
mint Badacsony új szépségét, a Szent István
király kápolnát. Utóbbi környezetének rendbeté-
telére minden eladott naptár után 50,-Ft-ot eljut-
tatok a badacsonytomaji  Szent Imre plébániá-
ra. Egyre többen vásárolják meg a naptárt, hogy
azt szállásvendégeiknek, rokonaiknak, ismerő-
seiknek, a „Badacsonyt szeretőknek” adják aján-
dékba. A naptár  ára változatlan, 490,-Ft. Vásár-
lási lehetőség: Badacsonytomajon a Fő utca 10
alatti Ajándékboltban Mejlinger Anitánál és a
badacsonyi móló újságos pavilonjánál.

„Színes naptárt a színes Badacsonynak!”
Hajrá Badacsony! Vecsey András

badacsony@vecsey.net

Badacsonyi falinaptár 

Balatoni borok versenye

Fotó: Kalmár

Fotó: Kalmár



72015. augusztuswww.badacsonytomaj.hu

Tankönyvosztás
A tankönyvosztás a Tatay Sándor Általános

Iskolában 2015. augusztus 25-én (kedd) és 26-
án (szerda) 8.00-16.00 óráig történik.

Kérem a kedvezményre szóló fénymásolt iga-
zolásokat magukkal hozni!

Tanévnyitó
2015. szeptember 1-jén (kedd) 8.00 óra, utána

tanítás!

Helyesbítés
A Badacsony újság legutóbbi számában téve-

sen jelent meg az Anyakönyvi hírek között Haga-
ra András apukájának neve, ami helyesen Haga-
ra Attila! Az érintettektől elnézést kérünk!

Badacsonytomaji templom patrocíniuma. Szent
Imre oltalmának folytonossága – IV. rész

A Szent Imre titulust viselő kolostort Gyöngyö-
si Gergely, a Pálos rend generálisa 1520-ban tör-
tént vizitációja során azonban már nem tudta
meglátogatni, addigra megszűnt működni. A szer-
zetesek elhagyták, helyükre mások nem költöz-
tek. Mikor hagyták el? Erről nincs pontos adat.
Vagy az Erzsébet királyné és Zsigmond király
közötti, a Nyugat-Dunántúlon dúló harcok során,
vagy az első török betörések körüli időkben. Az
tény, hogy a Badacsony-hegyen a középkorban
négy falu létezett, déli oldalon Lád, nyugaton
Tördemic, északon Köbölkút, keleti lejtőjén a
hegynek pedig Tomaj. 

Az 1300-as évek első felében minden települé-
sen volt már egyház, a legősibb Ládon a vértanú
Szent István titulusa alatt, nyugaton Szent
Mihály védszent oltalma alatt, Köbölkútét nem
ismerjük, Tomaj faluban, mint írtuk Szent Imre
patrocíniuma alatt.

A török támadást és pusztítást követően Tomaj
népessége elmenekült, a Szent Imre titulusú
temploma hosszasan nem működött.  A szomszéd
település, Lád a török hódoltságot követően nem
települt újra, hanem a területe megoszlott, nyu-
gati része került Tördemichez Lábdi néven, kele-
ti része pedig Badacsonyi szőlők néven Tomajhoz,
s lett ettől kezdve Badacson-Tomaj a neve. Lád
Szent István vértanú nevére szentelt temploma
Tomaj területére került, állapota lehetővé tette,
hogy Tomaj lakói misére odajárhassanak. A toma-
ji Szent Imre templom a török időben rommá vált.
A török hódoltságot és a reformációt követő idők-
ben lelkipásztort kisegítő, pótló laikus férfi, több-
nyire tanító látta el az egyházi szolgálatot, püs-
pöktől engedélyt, licenciát kapott, hogy a misézés
és gyóntatás kivételével, melyek fölszentelt papot
tételeznek föl, lelkipásztori munkát végezzen:
keresztelt, esketett, temetett, ájtatosságokat veze-
tett, prédikált, illetve fölolvasott prédikációt, ő volt
a licenciátus.  Szigliget, Tördemic és Badacsony-
tomaj leányegyházakkal az 1730-as évek elején a
keszthelyi kerület egyik legszegényebb plébániá-
ja volt.  http://doktori.btk.elte.hu/hist/denesita-
mas/diss.pdf 

A badacsonytomaji licenciátus létét bizonyítja,
hogy fennmaradt egy 1737-ben lefolytatott vizs-
gálat irata, ebben olvasható: a tanúk azt állítot-
ták, hogy Búzás Mihály badacsonytomaji licen-
ciátus birtokolta a gulácsi határban lévő vitás
rétet. 

A Régészeti Topográfiában olvashatunk arról a
XVIII. századi összeírásról is, amely a Csúzy csa-
lád által a Pápán megtelepedett Pálosoknak ado-
mányozott birtokokat tartalmazza, a kartonlap-
ra rárajzolták a Badacsony-hegy déli oldalán lévő
szőlőbirtokot a hegyoldalban lévő templommal
együtt, alant pedig a képen a Balatont is láthat-
juk. 

Azt viszont tévesen állapítja a fenti kiadvány,
hogy a képen lévő templom rajza azonos lenne
Tomaj első templomával, amelyet az oklevelek
1344-ben említenek először. A képen határozot-
tan felismerhető a mostani Kisfaludi forrás kör-
nyéke, ahol valójában Lád temploma volt, amely-
nek patrónusa vértanú Szent István volt. Nem
Géza fejedelem fia, az Árpádházból való Szent Ist-
ván, hanem Szent István, a protomártír. A legen-
da szerint ő az, aki megjelent Géza fejedelem
feleségének álmában, s keresztségben ezért kapta
gyermekük az István nevet.  

Folyt. köv. Káloczi Kálmán

Olvasói levél*

VIII. Rózsakő Fesztivál
Sztárparádé Badacsonyban

a

jegyében!

„Hegy, Víz, Bor
és a Szerelem”

Sztárparádé Badacsonyban

a

jegyében!

„Hegy, Víz, Bor
és a Szerelem”

A szórakoztató eseményeken, koncerteken
kívül gazdag állandó

programokkal is várjuk Vendégeinket:

A gyerekeket és
a vállalkozó szellemű felnőtteket

a rendezvény ideje alatt
szórakoztató várja.ÉLMÉNYPARK

Információ: Happy New World Kft.
Greznár Attila – Tel.: +36-70/514-6444

BADACSONYI VÁLLALKOZÓK
Happy New World Kft.
Tourinform Iroda Badacsony
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület

Badacsonytomaj Város képviselő-testülete
Támogatók:

És sok más meglepetés!

2015.
augusztus
19-23-ig

www.badacsony.com

Irány Badacsony!

A rendezvény ideje alatt
Badacsony legnevesebb

borászatai mutatkoznak be!

Túravezető: Árvai Gábor geo- és madarász túra-
vezető. A túrákon a részvétel ingyenes, de előze-
tes bejelentkezés szükséges: Tourinform iroda,
Badacsony (Tel.: 06 87 531 013, e-mail: bada-
csonytomaj@tourinform.hu)

Augusztus 15. szombat, 20.00 óra Holdfény-
túra: az éjszaka hangjai a Badacsonyon. A Bada-
csony éjszaka is gyönyörű. Sejtelmes és roman-
tikus. Csodás fényjátékokat nézhetünk meg a
magasból a Balaton víztükrén, előttünk fog kiraj-
zolódni a Hold ezüsthídja nagy tavunkon. A
somogyi part fényei is ámulatba fogják ejteni az
éjszakai túra résztvevőit. A baglyok hangjai fog-
ják kísérni a vállalkozó kedvű túrázókat a szűk
hegyi utakon. 

Augusztus 28. péntek, 19.30 óra Teliholdtúra.
Mindkét túra gyülekezőhelye: Szegedy Róza

Ház Irodalmi és Bormúzeum. Időtartamuk: 2 óra.
Hossz: 1-1,5 km.

Vezetett gyalogtúrák



Életmentés
Badacsonyban

Badacsonyi Szüret
2015. szept. 11-12-13.

A részletes programot megta-
lálják a rendező Badacsonyto-
maj Város Önkormányzat Kul-
turális Intézményének honlap-
ján (badacsonyiprogramok.hu).

www.badacsonytomaj.hu8 2015. augusztus

Az új kilátó 2011. novemberi ava‐
tásán több Kisfaludy leszármazott
vett részt, az újabb találkozó lét‐
rehozására településünk önkor‐
mányzata és Kulturális Intézmé‐
nye emléktúrát szervezett.

Sokan elfogadták a meghívást, de
a mostoha időjárás miatt a Bada-
csony hegyre tervezett túra elmaradt,
viszont a nagy előd előtt tisztelegve
emlékfákat ültettek a Felső Temető-
ben. A hagyományteremtő szándék-
kal létrehozott találkozó befejezése-
ként megtekintették Kisfaludy-házat
és a Szegedy Róza Ház- Irodalmi
Emlékmúzeumot. Ky

Kisfaludy
találkozó

Fotó: Deák

Közúti ellenőrzést hajtott végre
Pintér György főtörzsőrmester,
badacsonytomaji körzeti megbízott
és a vele közös szolgálatban lévő
Csizmazia Pál polgárőr július 23‐án
délután Badacsony határában. 

A 71-es számú főúton igazoltatták
a gépkocsivezetőket, amikor egy 6
fős szlovák állampolgárságú kerék-
páros társaság hajtott el előttük.

Miután elhaladtak, alig harminc
méter megtétele után az egyik túrá-
zó első kereke kifordult, a középko-
rú férfi átesett a járművön és arccal
a földre zuhant. Odafutottak segítsé-
get nyújtani a szerencsétlenül járt
kerékpároshoz, aki eszméletét vesz-
tette. A túrázó felállt, de pár lépés
után újból rosszul lett, fulladni kez-
dett, majd újból elvesztette eszméle-
tét, ekkor a légzése is leállt. Két ápo-
lónő, Csizmazia Pál polgárőr és Pin-
tér György főtörzsőrmester felváltva
megkezdték a férfi újraélesztését,
mely végül eredményre vezetett. Köz-
ben a helyszínre ért egy mentőautó,
majd egy mentőhelikopter is. A légi
járműnek időközben a nagy vihar
közeledte miatt el kellett hagynia a
helyszínt, hátrahagyva az orvosokat.
A férfi állapotát végül a mentőautó-
ban sikerült stabilizálni, a középko-
rú túrázót súlyos sérülésekkel szál-
lították kórházba.        Forrás: PEB


