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Falfreskó a strandon
A Balaton és a Badacsony természeti és épített
környezetét mutatják be azok a képek, amelyekkel
a Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény tanulói nyári táboruk során kifestették a
badacsonyi strand épületét.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Nemzeti
Tehetségprogram keretén belül meghirdetett pá-
lyázatán kiválónak ítélte a Balatonfelvidéki Szín-
Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
„Tehetségígéretekkel a közvetlen környezetért, an-
nak megóvásáért, gazdagításáért, idegenforgalmá-
ért” című projektjét. A pályázat célja a környe-
zetszépítés, ezen belül a badacsonyi strand épületé-
nek kültéri falfreskóval történő díszítése volt.

Amikor tavasszal megkeresett ezzel az ötlettel
Rakics Anna, a Városüzemeltetéstől - mondta
Baranyai Zoltánné igazgató, a június 22-i avató ün-
nepségen - igent mondtam, egyrészt azért, mert so-
kat kaptunk mi is a várostól az elmúlt hét esztendő
alatt. Másrészt kiváló lehetőség nyílott arra, hogy
egy közös munkán keresztül megmutassuk egy ki-
csit tágabb körben, miért is jó a művészeti nevelés.

Ez az alkotás szebbé teszi ezt az épületet -
mondta Krisztin N. László polgármester - reméljük
a közönségnek is tetszeni fog. Köszönjük a gyere-
keknek az alkotást, a művészetoktatási intézmény-
nek pedig nemcsak a freskó elkészítéséhez nyúj-
tott, hanem a több éves, magas színvonalú folyama-
tos munkáját, segítségét. Baranyai-Ky

A művészeti iskola tehetséges tanulói közül 60 diák 8
tanár vezetésével 4 napi munkával készítette el a közel
80 méteres hosszú falfelület faliképeit

A hagyományoktól eltérően egynaposra csökkent
ugyan a Kéknyelű Virágzás Ünnepe, de a Szőlé-
szeti és Borászati Kutató Intézetben megtartott
szakmai konferencia és borrendi találkozó június
9-én maradéktalanul megvalósult.

Tóth János Zoltán a Vinum Vulcanum Badacsonyi
Borlovagrend nevében köszöntötte az ország minden
részéből érkezett szakembereket, a 22 borrend
képviselőit, a vendégeket. Nagy öröm számunkra -
mondta köszöntőjében Krisztin N. László polgár-
mester -, hogy a helyi borlovagrend és a Kutatóin-
tézet évek óta erőt és energiát fordít arra, hogy
megrendezze, életben tartsa nemcsak a rendez-
vényt, hanem a szőlész-borász társadalomban a hi-
tet is, hogy érdemes tevékenykedni a magyar szőlő
és bor hírnevéért. Dr. Kovács Zoltán, a Veszprém
Megyei Kormányhivatal vezetője elmondta, hogy
Magyarország egyik turisztikai kitörési pontja lehet
- a szolgáltatás oldaláról - a magyar borkultúra nép-
szerűsítése a külhoni piacokon. Külföldön járva a
tokajin és talán a villányin kívül igazából nem le-
het magyar bort találni a polcokon. Veszprém me-
gyében a lélekszámhoz viszonyítva sok történelmi
borvidék van és ezt a lehetőséget ki kell használni. 

Folytatás a 7. oldalon...

A Kéknyelű ünnepe
A Szent Antal kápolnában megtartott szentmisé-
vel vette kezdetét a badacsonyörsi búcsú június 9-
én, amely a Varga Pincészet Kft. Szürkebarát fo-
gadójánál folytatódott az ünnepi műsorral, majd
zenés összejövetellel fejeződött be.

Badacsonyörs életében a búcsú mindig jeles ün-
nep - mondta Simonné Visi Erzsébet képviselő -
ünnep ez mai is, a 19 éves egyesület fő szervezésé-
ben. Nagy öröm ez számunkra, hogy ilyenkor a
nyár elején ilyen szép számmal összejövünk, gond-
jainkat, bánatunkat erre a néhány órára közösen
feledjük. Bár Szent Antal a szegények gondviselője
volt, bennünket ezen a napon mégis gazdaggá tesz
a találkozás örömével. Az egyesület célja nem me-
rül ki csupán az érdekvédelmi tevékenységünkkel,
Örs közösségének összefogása is szerepet játszik
mindennapjainkban. 

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök
minden badacsonyörsi lakost és kedves vendégein-
ket, a hasonló gondolkodásúak gyülekezetét –
mondta Csanádi Csanád alpolgármester. A búcsú
az az ünnepi időpont, amikor a falutól elszakadt
rokonok biztosan visszajönnek ünnepelni az itthon
maradottakkal. A mai rohanó világban, amikor a
technika adta lehetőségek már a napi kapcsolatot
biztosítják, még fontosabb jelentősége van annak,
hogy a búcsú napján mégis együtt vagyunk. Ehhez
az ünnephez hozzátartozik, hogy a kápolna névadó-
jának ünnepi szentmiséje után az önfeledt szóra-
kozásnak adunk teret. Kisörshegy, vagy Badacsony-
örs - bár sosem volt önálló település - az önállósá-
gát mindig büszkén hangsúlyozta. Így volt ez az ön-
álló iskola kikövetelésénél, vagy az, hogy önálló
hegyközségi szervezetet működtetett. Ma, hogy
Badacsonytomaj kertvárosi településrésze vagyunk,
ennek az önállósági törekvésnek a jele, hogy a vá-
ros dolgaiban általában külön véleményen vagyunk.
Ahogy a régieknek az összetartozás, az együttgon-
dolkozás miatt sikerült elérni céljaikat, ugyanígy
számunkra is követendő példa ezen összetartozás-
nak és együttgondolkodásnak folytatása. Ennek leg-
jobb példája az, hogy a város legnagyobb foglalkoz-
tatója, amely éppen itt található Badacsonyörsön -
ennek a rendezvénynek évek óta önzetlen támoga-
tója. Természetesen itt kell szólni a BÖÉE munká-
járól, vezetőségéről, tagjairól, - mondta köszöntője
végén Csanádi Csanád alpolgármester - akik a ba-
dacsonyörsi búcsút évek óta szervezik és ünneppé
teszik számunkra. Köszönet érte mindenkinek!

A beszédek után a Pipitér óvoda apróságai, az
általános iskola diákjai és a helyi nyugdíjas egyesü-
let tagjai adtak műsort, majd fellépett az Ezüst
Kükapu Táncegyüttes. A Takács család által készí-
tett kakaspörkölt mellett otthon készült süteményt,
saját bort kínáltak az Örsiek. A talpalávalót Dom-
ján Tamás szolgáltatta, a gyerekek pedig jól szóra-
koztak a Fanyűvő játékparkban. Köszönet mind-
azoknak, akik hozzájárultak a közkedvelt tombola
és a rendezvény sikeréhez.                        Ky

A találkozás öröme
A Tatay Általános Iskola végzős diákjai a június
15-én megtartott ballagási ünnepségen köszöntek
el nyolc év megannyi emlékezetes pillanatának
helyszínétől, tanáraiktól és társaiktól, lezárva éle-
tük jelentős időszakát, hogy új útra léphessenek.

A várva várt szabadság elérkezett számotokra, -
mondta Csizmarik Béláné igazgató beszédében - az
önálló döntések felelősségének súlya azonban sok-
szor megköti kezünket, hiszen egy rossz döntés
egész életünket meghatározhatja. Nem könnyű szü-
lőként sem helytállni a jelenlegi körülmények kö-
zött, de az elkövetkező néhány év meghatározó
lesz abban, elég erős lesz-e a családi kötelék, hogy
gyermekük a nagy önállósodás felé vezető úton ne
válasszon rossz irányt, ne hagyja magát eltéríteni.
Nem hagyhatjuk, hogy gyermekeink öntörvényű,
minden szabályt semmibe vevő felnőttekké válja-
nak. Olyan jövőt kívánok nekik, - mondta végül az
igazgató - amiben újra becsülete lesz a kitartó
munkának, a család összetartó erejének, az ember-
társaink iránti tiszteletnek, megértésnek és legfő-
képpen a szeretetnek.

A feldíszített aulát zsúfolásig megtöltő hozzátar-
tozók, barátok előtt verssel, dalokkal, filmmel idéz-
ték fel az együtt töltött éveket a nyolcadikosok, meg-
osztva a könnyes búcsúzás érzéseit. A belső udvaron
közös énekléssel és a vágyakat megtestesítő lufik
felbocsátásával ért véget a ballagási ünnepség. Ky

Ballagás
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A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) au-
gusztus 10-én, pénteken 18 órakor tartja soros el-
nökségi ülését az Egry József Művelődési Házban
(Badacsonytomaj, Római u. 69.). 

Az ülésen megvitatásra kerül a nyári időszak
polgárőr feladatainak teljesítése, valamint az isko-
lakezdés és az őszi időszak polgárőr feladatainak meg-
határozása. Az ülés nyilvános, melyre tisztelettel
várunk minden érdeklődőt.    Mórocz István elnök

K Ö Z É R D E K Ű
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u.14.)
H: 8.00-12.00-ig, 12.30-15.30 óráig; Sz: 8.00-12.00-ig,
12.30-15.30-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,
Csanádi Csanád alpolgármester
minden hónap harmadik hétfő: 14.00-16.00-ig,
dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
minden szerdán 8.00-12.00-ig.
Badacsonytomaj VN Kft. 87/571-048, Fax: 87/571-057
e-mail: uzemeltetes@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu
Fogadó óra: H, Sz, P. 8.00-14.00 
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87-571-115, +36-30-852-9717
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu  
Web: www.badacsonyiprogramok.hu
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartása programfüggő. 
Városi Könyvtár: K, Sze: 10.00-15.00, P: 10.00-13.00,
ebédszünet: 12.30-13.00, 87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény - Tájház
Nyitva: 04. 28-09. 15-ig; Sze.-Cs. 14.00-18.00, 
P-Szo.-v. 10.00-14.00 (H.-K. zárva)
Egry József Emlékmúzeum
Nyitva: 04. 28-06. 30-ig 10.00-18.00-ig,
(H-K zárva); 07. 01.-08. 20-ig10.00-18.00-ig, (H. zárva); 
08. 21-09. 15-ig 10.00-18.00 óráig, (H-K zárva).
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.: 87/411-070
Fogszakorvos: dr. Szörtsey Zoltán
Bejelentkezés, időpont egyeztetés: 87/471-689. Rendel:
H., Sz.: 12-18 óráig; K, Cs, P: 8-13-ig. Hétvégi ügyelet:
Veszprém szakrendelő (Halle u.5/D.)
Gyermekorvosi rendelés-tanácsadás: 
dr. Sellyei Ferenc
tel.: 87/471-282. Rendel: H., Sz., P: 8-12-ig, K., Cs.: 13-
16-ig, központi ügyelet Tapolca Kórház 87/411-655
Védőnői szolgálat: (Badacsonytomaj, Kert u. 18.)
Védőnő: Hajdu Veronika, 87/471-698; +36-30/553-
0069. Várandós és nővédelmi tanácsadás: Cs. 8-12-ig
Csecsemő, kisgyermek és ifjúsági tanácsadás: Cs 10-12-ig
Óvoda-egészségügyi fogadóóra: Cs 10-12-ig
Iskola eg.ügyi fogadóóra: minden hó első szer. 10-12-ig
A tanácsadások és fogadóórák a Védőnői Tanácsadó-
ban zajlanak. Elérhetőség: hajduveronika@gmail.com
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sze. 11.00-12.00-ig 
Családgondozó: Horváth Tibor, (+36 304 262 107)
Gyermekgondozó: Jámbor Szilvia, (+36-30/378-1567)
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: (Tapolca, Batsányi u. 44.)
dr. Vecsera Ervin 87/321-772, +36-30/9736-419
H-P-ig 6.30-19.00, Szo. 8.00-10.00-ig
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 minden nap augusztus 20-ig: 9.00-19.00
Augusztus 21-től minden nap: 9.00-17.00
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Felhívások!
Parlagfű elleni védekezés
Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Az élelmiszerlánc-

ról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. XLVI. tör-
vény 17. § (4) bekezdése értelmében az ingatlantu-
lajdonos (földhasználó) köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójá-
nak kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.

A hivatkozott törvény 50. § (4) - a értelmében
közérdekű védekezést kell elrendelni, ha az ingat-
lantulajdonos (földhasználó) a parlagfű elleni
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A
közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság,
valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó
feladata végrehajtásának keretei között az érintett
területre beléphet, ott a szükséges cselekményt a
lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó
személyek akarata ellenére is elvégezheti! A
védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a
törvény 60. §-ában foglaltak szerint növényvédelmi
bírságot kell kiszabni. A növényvédelmi bírság
legkisebb összege tizenötezer forint, legmagasabb
összege tizenötmillió forint, amit meg nem fizetés
esetén az APEH hajt be közadók módjára. A véde-
kezési kötelezettség elmulasztása esetén külterületi
ingatlanok esetében a Veszprém megyei Mezőgaz-
dasági Szakigazgatási Szolgálat, belterületi ingat-
lanok esetében pedig Badacsonytomaj Város Jegy-
zője jár el. Ezúton is felhívom a T. Ingatlantulaj-
donosok figyelmét, hogy településünk lakosságának
egészsége érdekében is tegyenek eleget a törvény-
ben meghatározott védekezési kötelezettségüknek.

Füst- és zajmentes környezetért
A környezetvédelemről és a környezetvédelmi a-

lapról szóló Badacsonytomaj Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 30/2004. (IX.30.) számú ren-
deletének szabályairól az alábbiakban tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot és az ingatlantulajdonosokat: 

7. § (2) A mezőgazdasági termelés során kelet-
kező növényi hulladék elégetésére a külön jogsza-
bályban meghatározott feltételek alapján van
lehetőség. Május 1. és szeptember 1. között az
égetés TILOS! Égetni csak október 1-je és április
30-a között, megfelelően kialakított helyen, va-
gyon- és személyi biztonságot nem veszélyeztető
módon 8.00 - 18.00 óra között szabad.

(3) Az égetésre szánt hulladék kommunális, ipari
eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve
ezek maradékai), valamint veszélyes hulladékot
nem tartalmazhat. 

Kérjük, hogy a rendelet előírásait maradéktala-
nul szíveskedjenek betartani! A hatályos rendelet
teljes terjedelmében a www.badacsonytomaj.hu
oldalon elérhető. Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Sikkasztás megalapozott gyanúja miatt folytat nyo-
mozást a Tapolcai Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya egy Sümegen élő, asztalosmunkákkal fog-
lalkozó középkorú férfi ellen, aki több személytől
is anyagköltség címén előleget vett fel, azonban a
megrendelt munkát a megadott határidőig nem vé-
gezte el, illetve az átvett előleget sem fizette vissza. 

Kérjük mindazok jelentkezését, akiket a gyanúsí-
tott az előbb ismertetett módon becsapott és ezzel
kárt okozott nekik.  Jelentkezhetnek személyesen
vagy telefonon, a Tapolcai Rendőrkapitányság (87)
412-322-es telefonszámán, valamint hívhatják a 107-
es és 112-es ingyenes segélyhívó számok valamelyikét.

Sértetteket keresnek

Polgárőr elnökségi ülés

Pályázati felhívás!
Könyvtáros munkakör betöltésére
Pályázati felhívás a "Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kultu-
rális Intézménye pályázatot hirdet könyvtáros mun-
kakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Hatá-
rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony – (3 hó-
nap próbaidővel).

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8258

Badacsonytomaj, Fő u. 29., Városi Könyvtár
A munkakörbe tartozó feladatok: olvasószolgá-

lat, feldolgozás, tájékoztatás, könyvtári adminiszt-
ráció, információ-szolgáltatás, adatbázisok műkö-
déséhez kapcsolódó egyes részfeladatok ellátása,
valamint a település kulturális életébe való bekap-
csolódás.

Pályázati feltételek: - Főiskolai végzettség,
könyvtáros vagy könyvtáros-informatikus szakon,
illetve pedagógus + könyvtáros végzettség, -
Internetes alkalmazások gyakorlati szintű ismerete
- MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlati szintű
ismerete, - Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • pedagó-
giai végzettség, • idegen nyelv ismerete, nyelvvizsga.

Illetmény és juttatások: • Az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Elvárt kompetenciák: irodalomismeret, jó kom-
munikációs képesség, közösségi beállítódás, kap-
csolatteremtő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások: • az iskolai végzettséget-, képesítést igazoló
okiratok másolatai, • szakmai önéletrajz, motiváci-
ós levél, • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálá-

sát követően  2012. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szep-

tember 14.
A pályázatok benyújtásának módja: - Postai

úton a pályázatnak a Badacsonytomaj Város Ön-
kormányzat Kulturális Intézménye (8258 Bada-
csonytomaj, Római u. 69.) címre történő megkül-
désével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint
a munkakör megnevezését: könyvtáros.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szep-
tember 21. A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: - Badacsony újság júliusi száma; -
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézménye  honlapja (2012. július 02.)  

www.badacsonyiprogramok.hu
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az intéz-

mény igazgatójánál, személyesen a városházán, il-
letve az alábbi telefonszámon lehet: 06-87/571-115
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A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvodában az Európai Szociális Alap támogatásával
a TÁMOP- 3.1.5-09/A-2-2010-0122 jelű pályázat kere-
tében történt 1 fő óvodapedagógus, közoktatás-ve-
zető és pedagógus szakvizsgára történő felkészíté-
se. A támogatási összeg 4.969.355 Ft lehetőséget
biztosított, a 2010. június 1. és 2012. június 30. kö-
zötti időszakban a pályázati cél zavartalan megvaló-
sításához. A képzettség megszerzése elméleti síkon
tovább szélesítette a résztvevő ismereteit, így a
gyakorlati tapasztalatokkal ötvözve még hatéko-
nyabbá válhat az intézmény vezetési stratégiája. Az
óvodában tovább erősödött a humán erőforrás
szakmai színvonala, közelebb kerültünk hazánk és
az Európai Unió oktatáspolitikai elvárásaihoz.

Nagy Lászlóné mb. óvodavezető

Pedagógusképzés

Hirdetés
Eladó 1 db alig használt ORSI CUT 030 típusú

gémes szárzúzó 0,8m munkaszélességgel irányár:
900 000 Ft, valamint 1 db ORSI WHO típusú szár-
zúzó első hidraulikás 1,2 m munkaszélességű, irá-
nyár: 400 000 Ft. Érdeklődni: Badacsonytomaj VN
Kft. irodájában vagy hétköznap 15 óráig a 87/571-
048-as telefonszámon.

Badacsonytomaj VN Kft.

Kék Hullám Zászlók
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a Badacsony-
tomaj VN Kft. által üzemeltetett strandok az idei
évben is megkapták a Kék Hullám Zászlót és vele
a kiváló strandminősítést.

Mindkét strandunk megfelelt a bíráló bizottság
által előírt kritériumoknak, valamint pozitívumként
értékelték a folyamatos újításokat és azon erőfeszí-
téseket, melyekkel a vendégek kényelmét próbáljuk
maradéktalanul kiszolgálni. Ilyen volt például, hogy
a badacsonytomaji strandon kiépítettük a parti vilá-
gítást, valamint az idei évben már rendelkezik a
strand nyilvános internet kapcsolattal. A badacsonyi
strandon pedig kialakítottunk egy internet szobát,
információs pontot, valamint a Szín-Vonal Képző-
művészeti Iskola diákjai szép képekkel díszítették a
pénztárépületet. Rakics Anna, ügyvezető

Vadkár fogalma és esetei
a Kőtenger Vadászati Földtulajdonosi Közösség területén

A vadon élő állatok természeti környezetünk ré-
szei, melyek közül egyes fajokkal az ember termé-
szeti erőforrásként gazdálkodik, illetve káros mér-
tékű túlszaporodásuk elkerülése érdekében rájuk
vadászik. 

Ilyen nagyvad fajok vidékünkön a vaddisznó,
gímszarvas és őz, jellemző apróvadaink a fácán és
a nyúl. Említést érdemel, mint apróvadaink ragado-
zója a róka is.

Az ember és vad élőhelye átfedik egymást. A
vad táplálkozásával és szokásos élettevékenységé-
vel az emberi gazdálkodásban kárt okoz. A károko-
zás mértéke az aktuális vadállomány nagysággal
arányosan változik és időszakonként jelentős mér-
tékű lehet. Jelenleg a vaddisznók túlszaporodásával
vannak problémák, mely – többek között – az előző
évek enyhe teleinek és erdeink jó makktermésé-
nek következménye.

Az ember a vadállomány nagyságát mesterséges
beavatkozásokkal (pl.: vadászattal, a vad etetésével)
befolyásolni tudja, de nem képes a haszonállatok-
hoz hasonlóan szabályozni.

A Káli-medence Tapolca - Zánka főúttól délre
eső részén és a Badacsonytól - Zánkáig húzódó
Balaton parton a Kőtenger Vadászati Földtulajdo-
nosi Közösség a vadászati jog gyakorlására létrejött
szervezet, azaz a vadászatra jogosult. Vadászatra jo-
gosultként a nekünk adott lehetőséggel élve szabá-
lyozzuk vadászterületünk vadállományát. Nekünk
vadászoknak sem érdekünk túlszaporodott vadállo-
mányt fenntartani, mivel a vadkárok jelentős része
a mi kárunk, azt nekünk kell megtérítenünk. He-
lyes vadgazdálkodási gyakorlatot folytatva mindent
megteszünk a vadkárok csökkentése végett. A ká-
rosított területeken fokozzuk a vadászatok számát
és szükség szerint növeljük kilövési keret- igényün-
ket a vadászati hatóság felé. A vadat etetéssel, vad-
földek művelésével, itatóhelyek, dagonyák fenntar-
tásával próbáljuk a lakott területektől és mezőgaz-
dasági kultúráktól távol tartani.

A vadászat, a vad tulajdonjoga és vadkár kérdé-
seit az 1996. évi LV. törvény, illetve annak végrehaj-
tási rendelete a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (to-
vábbiakban Vtv.) szabályozza. A hivatkozott jogsza-
bály szerint a vad állami tulajdon és csak az elej-
téssel, elhullással kerül a helyi, vagy legközelebbi
vadászatra jogosult tulajdonába. A vadászatra jogo-
sult csak vadászterületén és csak a jogszabályban
írt esetekben tartozik a tulajdonos állam helyett
kárfelelősséggel, tehát a vadászok nem felelnek a
vad által okozott minden kártételért.

A vadászok kártérítési kötelezettsége:
– Területileg lehatárolt, csak a vadászterület ré-

szeként vadászható külterületekre terjed ki.
Külterületen is csak a szántó, gyümölcsös és er-

dő művelési ágakra vonatkozik, gyepekre, árkokra
egyéb művelési ágakra nem. Nem vadászható külte-
rület továbbá a nem mező-, erdő vagy vadgazdálko-
dási célból bekerített hely; a lakóingatlanul szolgáló
bekerített külterületi ingatlan; a tanya, major, te-
mető; a közút, továbbá vasút.

– A károsító vad fajaiban és kárformákban kor-
látozott. Csak a gímszarvas, vaddisznó, őz táplálko-
zása, taposása, túrása, törése és a nyúl rágása által
okozott kárra vonatkozik. Így a vadászok nem térí-
tenek vadkárt, a róka, a vadludak, varjak, seregély
és egyéb állatok kártételei után.

– A károsított növénykultúrák fajtáiban korláto-
zott. Csak gabonafélék, kukorica, burgonya, napra-
forgó, borsó, szója, szőlő és gyümölcsök terményei-
re igényelhető. Így pl. zöldségekre, eperre, babra
nem.

– Időben behatárolt, csak a termésidőszakban le-
het igényelni.

– Csak a terméskieséssel okozott kár mértéké-
nek 95%-áig terjedhet, de szőlőoltvány, gyümölcsfák
és erdészeti csemeték esetében a pótlási költsé-
gekre is vonatkozik.

– A tulajdonossal megosztott kárenyhítési kötele-

zettség alapján általában a kártérítés 50% mérté-
kében szokott teljesülni. A tulajdonostól minimáli-
san elvárt kárenyhítés a vadászati tevékenység tű-
rése és elősegítése, a kárveszélyes növények veté-
sének előjelzése.

A vadászok megtérítik a mozgásukkal, vad elej-
téssel okozott károkat is, amennyiben ez előfordul.
A Vtv. állapít meg kárfelelősséget a mezőgazdálko-
dáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott
kár esetében is a vadkár fejezete alatt a követke-
zők szerint: „A jogosult a Polgári Törvénykönyvnek
a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó
szabályai szerint köteles megtéríteni a károsultnak
a vad által a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálko-
dáson kívül másnak okozott kárt.” A PTK szerinti
azonban a kártérítési kötelezettség alól mentesül a
fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytató, ha
a kár nem volt elhárítható. A fentiek alapján vad-
kár, illetve a vadászok által térítendő egyéb káro-
kozás is csak vadászterületen keletkezhet, mivel a
vadászterület részét nem képező területeken lévő
vad vadászatára senki sem jogosult, így e területe-
ken a jogosult fogalma nem értelmezhető.
Vadászterüle-tén kívül a jogosult nem vadászhat,
így a vad károkozását is csak vadászterületén tudja
elhárítani.

A védekezés lehetőségeiről:
– Vadriasztó szerek: sokféle létezik, általában ha-

tásuk rövid távú, szaghatáson alapuló.
Egyedül a rügyrágás ellen használt Cervacol ami

erdészeti kultúrákban jól bevált. Házilagos kivitele-
zésben érdemes lehet próbálkozni még öblítőszeres
víz és emberi haj csomagok 5-7 méteres távolság-
ban való kihelyezésével a védendő kultúrák határ-
án, melyek szaga gyakran el tudja riasztani az arra
tévedő vadat.

– Kerítések: a normál kerítésfonat, illetve az ol-
csó vékony szálú „vadvédelmi kerítés” a vaddisznó
mozgását nem gátolja, csak az őz és megfelelő ma-
gasság esetén (~1,8 m) a szarvas ellen véd. A szö-
gesdrót és az elöregedett, nem folytonos kerítések
semmiféle vad elleni védelmet nem nyújtanak. Az
új és jó minőségű normál kerítésfonatokon is lyu-
kat tudnak ütni a vaddisznók, mely lyukakon aztán
már az őzek és más vad is átjut. Tökéletes megol-
dás vad ellen a feszített, csúszásmentes csomózású
vadhálóból készült fa oszlopos kerítés, de ennek
2.500 Ft/fm körüli a bekerülési költsége (oszloppal,
kivitelezéssel). Ha van meglévő drótkerítés és csak
a vaddisznók ellen kell azt megerősíteni, úgy a táb-
lás betonvas térháló 50 cm széles csíkokra vágott
elemei nyújtanak tökéletes megoldást 200 Ft/fm
bekerülési költséggel. A villanypásztor leginkább
csak az őzeket tartja távol. A szarvas gond nélkül
átugorja, a vaddisznó pedig áttör rajta. A vaddisznó
ellen is van a jól megépített és karbantartott vil-
lanypásztornak védő hatása, de a villanypásztor ke-
rítés rendkívül karbantartás igényes, különösen
esős időben a fű gyorsan belenő, a szél ágakat tör-
het rá és máris az áram a földbe távozik.

Kőtenger Vadászati Földtulajdonosi Közösség

(Az írás kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi,
amely nem feltétlen egyezik a szerkesztőség vélemé-
nyével. Kalmár György felelős szerkesztő)

Olcsó vadháló, betonvas erősítéssel

A polgárőrök karitatív tevékenységként kezelik az
Országos Polgárőr Szövetség „Tiszteletet az évek-
nek, biztonságot az időseknek” címmel folyó kie-
melt programját.

A téli időszak után az elmúlt hetekben a hőség-
riadó miatt tevékenykedtek a polgárőrök a rászo-
ruló időskorúak segítésében. A nagy hőségben az
idősebbek szervezeténél a hőgutának és a kiszára-
dásnak is nagyobb a veszélye, ezért a badacsonyto-
maji polgárőrök (PEB) is nagyobb figyelmet fordí-
tottak az időskorúak fokozottabb látogatására.
Lehetőség szerint megoldották napi gondjaikat, ez-
zel elősegítették, hogy ne kelljen elhagyni lakásukat
a 10 és 17 óra közötti hőségben. Felhívták a figyel-
met a fokozott vízfogyasztás szükségességére is.

Nem hagyjuk támasz nélkül az időseket, s ha kell
továbbra is segítünk a rászorulóknak, keressenek
bennünket bizalommal. Elérhetőségünk: személyes
kapcsolattal, vagy telefonon / 06 30 271 7552 /

Mórocz István elnök, PEB

Hőségriadó
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Takács Péter a nemesgulácsi Keresztury Dezső
Általános és Szakiskola 5. osztályos tanulója sikert
sikerre halmozott ebben a tanévben. Természet
iránti érdeklődésének és szorgalmas tanulásának
meg is lett az eredménye.

Először a Kaán Károly megyei természetismereti
versenyen szerepelt nagy sikerrel, ugyanis alig le-
maradva az első helyezettektől 5. helyen végzett.
Jövőre nagyobb rutint szerezve akár az országos
döntőbe jutásra is van esélye. A Madarak és Fák
Napja verseny regionális döntőjének megnyerése
után, az országos fináléban is nagy sikert aratott a
Péterrel felálló csapat. A Vértesbogláron megren-

dezett országos döntőben a nemesgulácsi mada-
rász-suli csapata a 4. helyet szerezte meg, ami
azért is nagy bravúr, mert ez a csapat volt a legfia-
talabb életkorú az egész mezőnyben. Pár ponton
múlt a bronzérem megszerzése. Péter oszlopos tag-
ja volt a kistérségi természetvédelmi versenyt meg-
nyerő gárdának is, melyet áprilisban a Szent György-
hegyen szerveztek. Sikereiben nagy szerepet ját-
szik, hogy rengeteg terepi megfigyelésen vesz
részt, az elméleti tudás mellett nagyon sok gyakor-
lati tapasztalatra tesz szert. A természetben tanulja
meg a természetet. Egyéb sikerei: szavalóversenyen
az első helyet hozta el iskolánknak és az Időutazó
országos történelmi versenyen első helyen jutott
be a Gödöllőn megrendezésre kerülő fináléba, ahol
a többi helyezett tanulóval mérkőzött meg június
26-án az abszolút országos 1. helyért. Itt egy írás-
beli és szóbeli vizsgán kellett a tudását megmutatni
illetve két prezentációval készülni. Péter a Bada-
csony-hegy történelmét vitte Gödöllőre és ezzel já-
rult hozzá, hogy lakóhelye hírnevét öregbítse, ami
után sikerült neki az országos 1. helyet megszerezni!

Az országos döntőben nemcsak saját korosztá-
lyát győzte le, hanem a +14 éves korcsoport indulói
sem tudták megfogni, így 100 pontból 96-tal vég-
zett az élen!! Badacsonytomaj méltán lehet büszke
12 éves lakójára és reméljük újabb sikerekről tu-
dunk majd beszámolni a jövőben!! Árvai Gábor

Pauler Ákos (1876-1933), a XX. század kiemelkedő
filozófusa előtt tisztelegtek katolikus filozófusok,
a Budai Bölcseleti Kör tagjai. 

A Kör június 30-án megkoszorúzta a filozófus
badacsonyi sírját, s megemlékezett Pauler Ákos tu-
dós szelleméről és életművének jelentőségéről.
Ahogyan a szocialista rendszerben Pauler Ákos
szellemi öröksége, úgy hamvai sem kaptak kellő
tiszteletet, s a kerepesi, majd a rákoskeresztúri te-
metőből való kényszerű exhumálás után csak a ba-
dacsonyi Szent Donát kápolnában leltek végső nyu-
galomra. A Kör bejelentette, hogy Pauler Ákos fi-
lozófiai munkásságáról 2013. április 12-én tudomá-
nyos konferenciát rendeznek a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán
azzal a céllal, hogy a filozófus eszmei hagyatéka a
mainál elevenebben legyen jelen kultúrális éle-
tünkben. Dr. Frenyó Zoltán

Takács Péter kiemelkedő sikerei

A Tatay Általános Iskola június 16-án tartotta
tanévzáró ünnepségét, amelyen az elmúlt eszten-
dőt értékelték, megkezdődhetett a vakáció.

Kevés olyan ünnepség van az iskola életében,
amit annyira egyöntetűen várnak diákok és taná-
rok egyaránt, mint az évzáró - mondta Csizmarik
Béláné igazgató, miután köszöntötte a megjelente-
ket, közöttük a tördemici és a tomaji polgármestert.

Az eredményeket látva elmondhatjuk, a legtöb-
ben keményen megdolgoztak a nyári gondtalan sza-
badságért, persze mindig akadnak kivételek. Ebben
az évben is nagy hangsúlyt fektettünk a tanulmányi
munkára, ennek érdekében megszerveztük a fel-
zárkóztató foglalkozásokat, felvételi előkészítőket.
Szakköreink kínálatát a tanulói igények figyelembe
vételével állítottuk össze, az önként vállalt felada-
taink körében idén is megszerveztük úszásoktatást,
a sítábort, az SZM és Badacsonytomaj Ifjúságáért
Közalapítvány anyagi támogatásával. Biztosítottuk
a fejlesztő foglalkozásokat, a harmadik-negyedik
osztályosok erdei iskola keretben voltak részesei a
Víz Világnapi programoknak. A nevelő-oktató mun-
ka színvonalának emeléséhez, az anyagi terhek
csökkentéséhez minden évben igyekszünk pályázni,
ennek eredményeképpen öt tanterembe került in-
teraktív tábla, a Bozsik program keretében labda-
rúgásra 100, kézilabdára 150 ezer forint értékben
nyertünk sporteszközöket, felszereléseket. A refe-
rencia-intézménnyé váláshoz benyújtott sikeres pá-
lyázatunk eredményeképpen 3 millió forint fordít-
hattunk továbbképzésekre, eszközbeszerzésre és
arra, hogy az iskolánkban bevált jó gyakorlatokat
megismertessük más intézményekkel. Részt vettünk
a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társu-

lás által kezdeményezett tanulmányi- és sportverse-
nyeken, melynek keretében mi adtunk otthont az
SNI-s gyermekek mesemondó versenyének. A kis-
térség összesített versenyében harmadik helyen vé-
geztünk, elszánt, példamutató hozzáállású kis csa-
patunkat beválogatták a TV2 Nagy vagy című ve-
télkedőjébe. Tanulóink tehetségüket, kitartásukat
emellett számos körzeti, megyei, sőt országos ver-
senyen is bizonyították - büszkék vagyunk az elért
sikerekre. Az SZM és DÖK segítségével változatos
szabadidő programokon, kulturális eseményeken
vehettünk részt, diákjaink rendszeresen szerepel-
tek településünk és a környék ünnepségein. Az
alapfokú művészetoktatás zenei- és képzőművészeti
ágában is folytatódott a képzés, a tubán játszó Illés
Bence pedig negyedik helyezést ért el az országos
versenyen. Csizmarik Béláné végül a támogatóknak
megköszönte a munkájukhoz, a Szülői Munkakö-
zösségnek pedig a rendezvények megvalósításához
nyújtott nélkülözhetetlen segítségét.

Baranyai Zoltánné igazgató a Szín-Vonal Művé-
szeti Iskola hetedik évét értékelte, az országos ver-
senyeken kitűnően szereplők mellett kiemelte
Gerstenkorn Rebekka, Gerstenkorn Amália, Lájer
Karolina, Tóth Bettiena, Samu Henriett, Kovács
Krisztina, Sall Kata, Babcsán Vanessza egész éves
jó teljesítményét. Ky

Tanévzárás az iskolában

Nagyszabású jótékonysági koncertnek adott helyet
templomunk június 29-én. Draskóczy Zoltán veze-
tésével a zenei táborosok már évek óta itt tartják
záró fellépésüket, amelyet most felajánlottak a
templom orgonájáért.

A budapesti Dohnányi Ernő Zeneiskola gitár-
együttese - Draskóczy Zoltán és Visky Dénes veze-
tésével -, a Deli Zsolt által vezényelt Harmonika-
együttes, valamint az iskola kórusa Bán Réka kó-
rusvezetővel és a magánének szakos növendékek
nagyszabású filmzene koncertje mindenkinek élet-
re szóló élményt nyújtott! A nagy meleg ellenére
templomunk zsúfolásig megtelt, ami népszerűségü-
ket mutatja, hiszen immár negyedik éve kápráztat-
tak el bennünket zenei tudásukkal! A közönség
többszöri visszatapsolással jelezte, hogy még nincs
vége a koncertnek.

Nem mehetünk el szó nélkül a június 27-én meg-
rendezett Draskóczy Zoltán gitárművész jótékony-
sági latin gitárestje mellet sem, amelyről személy
szerint azt mondanám: művészet magas fokon! A
gyönyörű melódiák mellett egy alkalmi formáció is
bemutatkozott a műsor végén, amely elsöprő sikert
aratott!

Köszönet mindenkinek a leendő új orgonára
szánt adományokért, a zenészeket pedig jövőre is
szeretettel visszavárjuk! Zentai István

Koncert az orgonáért

Fotó: Takács

Fotó: Kalmár

Fotó: Zentai

Fotó: Kalmár

Pauler Ákosra 
emlékeztek

Az évzáró végén a legjobban teljesítőket jutal-
mazták, serleget kapott Giczi Mátyás az év úszó-
ja, aki a Tatay iskola életében először megyei I.
helyezettként jutott ki az Úszó Országos
Diákolimpiai Versenyre, ahol gyors és hátúszás-
ban az országos ranglista 7. helyezettje lett. 

Jó tanuló, jó sportoló díjat kapott Kovács Kitti
és Kun Roland. Az év sportolója címet Giczi
Vivien, Németh Benigna Réka, Horváth
Normann, Mékli Alex Miksa érdemelték ki.
Dicsérő oklevelet kapott az iskola leány kézilab-
da csapata: Kovács Janka, Árvai Adél, Németh
Benigna Réka, Kovács Kitti, Babcsán Vanessza,
Urbán Brigitta, Kondor Klaudia, Béres Aliz, Tar
Kíra, Giczi Vivien, Farkas Veronika. 

Tatay plakettel jutalmazták azokat a szülőket,
tanulókat és pedagógusokat, akik legtöbbet tevé-
kenykedtek az iskoláért: Árvai Adél, Dér Eszter,
Kovács Janka 8. o. tanulók, Dérné Zöld Szilvia,
Lakat László, Mékli Bernadett és Mékli Károly
szülő, Bolfné Tóth Melinda és Rákos Eszter pe-
dagógusok kapták a kitüntetést.
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Idén először került megrendezésre a TV2 Nagy
Vagy című produkciójának balatoni változata. Is-
kolánk lelkes kis csapata az őszi forduló után, is-
mét kipróbálta magát.

A verseny a balatonfüredi Marina Hotel strand-
ján folyt, egyaránt vízen és szárazon. A feladatok
között volt vízibiciklizés, evezés, kerékpározás, kvíz
és akadálypálya is. Híres emberként Sofron István
válogatott jégkorongozó segített minket. Sajnos is-
mét nem jutottunk a döntőbe, hiszen másodikként
végeztünk csoportunkban, de lelkesedésünk nem
hagyott alább. Aki kíváncsi szereplésünkre, július
8-tól, vasárnap délelőttönként kísérheti figyelem-
mel az adásokat. A csapat tagjai: Németh Benigna
(7.oszt), Mékli Miksa (8.oszt), Samu Márta (szülő),
Schneider Zsolt (tanár), Rákos Eszter (tanár)

(Kérem azokat, akik sportellenességgel vádolják
iskolánkat, olvassák el írásainkat nyári programja-
inkról.) Rákos Eszter

Nagy Vagy Balaton!
Mesejátékkal, verssel, énekekkel, vonulással kö-
szöntek el a nagycsoportosok az óvó néniktől és
közös játékaik helyszínétől a június 8-án megtar-
tott ballagási ünnepségen.

Elérkezett a nagy nap, amikor az óvodások bú-
csút vesznek a biztonságot, védelmet nyújtó rend-
szertől – mondta Nagy Lászlóné óvodavezető - és
kilépnek egy sokkal küzdelmesebb, feladatokkal
teli világba, ami nemcsak a gyerekekre, hanem a
szülőkre is nagyon sok feladatot hárít. Kívánom,
hogy tudjanak megfelelni ezeknek az elvárásoknak
és az életben olyan emberekké váljanak, akik meg-
találják saját boldogulásukat.

Három évvel ezelőtt a legféltettebb kincseteket
bíztátok ránk: a gyermeketeket – tette hozzá
Farkas Éva búcsúzóul - mi ezt a kincset csiszolgat-
tuk, vigyáztuk, óvtuk, fényesítettük. A szülő a lé-
nyével nevel, ezért a szülői ház öröksége egész
személyiségünket meghatározza, tehát még nagyon
sok dolgotok van, töltsetek velük minél több időt.
Tudom, hogy minden szülő a legjobbat szeretné
gyermekének, azt szeretné, hogy az ő csemetéje
legyen a kitűnő tanuló, a versenyeket megnyerő
sportoló - de vajon a gyermek is ezt akarja? És va-
jon képes rá? Amikor a szürke hétköznapok során
küszködtök a házi feladatokkal és a sok-sok nehéz-
séggel, akkor egy kicsit emlékezzetek vissza egyko-
ri önmagatokra. Azt gondolom, hogy minden jegy-
nél fontosabb, hogy csemetéitek emberekké neve-
lődjenek. Kívánom, mindig találjátok meg a helyes
utat, mert szülőnek a leggyönyörűbb, de a legnehe-
zebb feladat is lenni a világon. Nagyon sok segítsé-
get kaptunk a három év alatt Tőletek, amit köszö-
nök mindannyiunk nevében.

A Szülői munkaközösségben legtöbbet ténykedő
Sáriné Márkus Hajnalkának és Kőművesné Né-
meth Kingának virágcsokorral köszönte meg az
óvodavezető több éves segítségét. Az ünnepség vé-
gén a művészeti iskola alapképzésében résztvevő
gyermekek, egész évi sikeres munkájukért átvehet-
ték bizonyítványaikat. Ky

Könnyes szemekkel
Városunk és környéke együttműködésének fejlesz-
téséért május 28-án a Badacsonyi Sporthorgász
Egyesület újból megrendezte a Badacsonyi Pün-
kösdi Keszegfesztivált.

Az Egyesület vezetőségének és egyes tagoknak a
közösségért érzett felelőssége, tenni akarása és
tényleges tevékenysége példaértékű lehet. A ren-
dezvény ötlete Nagy Lászlótól származik, de a si-
kerhez számos feladatot kellett megoldani, amit
csoportokban végeztünk: Tóth László, Fekete
Ferenc, Nemes József, Ellés Miklós, Nagy László
előkészítették, Bujtor József, Kalmár Sándor és
fia, Horváth Gábor pedig megsütötték a halat. A
lángos Deresné Gizike és Deres László munkáját
dicsérte, Pusztai László és jómagam hol itt, hol ott
segédkeztünk, miközben Fodor József a zenét biz-
tosította, Deákné Andi pedig fotózott. Fedő László
légvárral, Csik-Vastag Tímea pedig gyermekjáté-
kokkal várta a kicsiket, Tapolcai Gábor az egészet
egybefogta és levezette. Köszönet a segítségért, a
jó munkáért és a barátság ápolásáért. Külön tisz-
telet Krisztin N. Lászlónak, városunk polgármeste-
rének, aki nem csak az előkészítésben vett részt,
de a fesztivál köszöntése mellett adományával a
BSE felé érzett jóindulatát is kifejezte. Köszönet a
megjelent képviselőknek és mindazoknak, akik
megtisztelték rendezvényünket.

Egyesületünk igyekszik az együvé tartozásért, az
együttműködésért, a baráti kapcsolatok ápolásáért
mindent megtenni. Kívánom mindannyiónknak, hogy
a jó példa találjon követőkre városunk egységéért.

Kovács András BSE elnök

Keszegfesztivál

Mint korábban a lapban megjelent, 2012. június
30-ra, a Vén Kocsis vendéglőbe osztálytalálkozót
szerveztek a badacsonytomaji Általános Iskola
1954-ben végzett tanulói.

A találkozón a tavalyi résztvevők létszáma egy
fővel bővült. Jelen voltak: Busch Jánosné, szül.
Kaszás Ilona, Bölecz Lászlóné, szül. Hatvani
Erzsébet, Csala József és neje, Deák Sándorné,
szül. Filep Erzsébet, Demeter Ferencné szül.
Szalkovics Teréz, Ellés Imre, Folly Éva, Hullay
Gyula és neje, Mórocz István és neje, Nagy Béla,
Pálfy Jenőné, szül. Takács Erzsébet, Pomázi
Szilárdné szül. Torma Gizella, Sárközi Józsefné,
szül. Forintos Magdolna és Sárvári Jánosné szül.
Rakics Etelka, Varga István és neje.

A résztvevők idős korukra és a hőségre való te-
kintettel beszélgetéssel töltötték az időt. A hangu-
latos környezetben felidézték gyermekkorukat, az
ismerősökkel, barátokkal, rokonokkal kapcsolatos
élményeiket. Most „itt volt otthon mindenki” bár-
hová vetette is a sors. Köszönettel szóltak a nagy-
szerű vendéglátásról és kifejezték, hogy jövőre is
ugyanitt, ugyanígy találkoznak.

Jó egészséget kívánva reméljük ismét örülhetnek
egymásnak az öregdiákok 2013. június utolsó szom-
batján. Mórocz István

Osztálytalálkozó

Idén is megrendezésre került a tenisztábor.
Mint miden évben, Ábrahámba jöttünk Pacsi Pista

bácsihoz, hogy elsajátítsuk a a tenisz alapjait, illetve
fejlesszük tudásunkat. Minden reggel biciklire pat-
tantunk, hogy eltekerjünk a tenisz pályára ahol jó
kedvvel vetettük magunkat a teniszütők közé. Pista
bácsi idén is sok újat tanított nekünk, és még jég-
krémmel is megkínált minket. Az időjárás túlságosan
is kedvezett nekünk, úgyhogy mindenki barnára sülve
zárta a hetet. Köszönjük Pista bácsinak a sok segít-
séget, kedvességet, türelmet, és Eszti néninek, hogy
idén is megrendezte nekünk a tábort. Reméljük jövő-
re is eljöhetünk. Kovács Janka, Sall Kata 

Tenisztábor

Fotó: Kalmár

Fotó: Iskola

Cseremiszek (marik),
a Volga-vidék daloló né-
pe címmel újabb külön-
leges ismeretterjesztő
előadáson vehetett részt
az érdeklődő közönség,
melyet prof. dr. Pusztay
János tartott a régi
Keresztury-házban má-
jus 23-án.

Prof. dr. Pusztay
János előadássorozata, a
Pannónia dicsérete im-
már ötödik alkalommal

szerzett örömet az irodalomkedvelőknek, ezúttal
Keresztury gyöngyszemeit felsorakoztatva június 6-
án. A „fényszavu emlék” cím mögött Bartók és
Kodály műveivel hangsúlyozott, közel háromnegyed
órás nagyszerű előadást hallhatott a közönség.

Felhívjuk a fenti események után érdeklődők fi-
gyelmét, hogy a Badacsony Televízió hamarosan
műsorára tűzi az előadásokat. Ky

Collegium Fenno-Ugricum

Iskolánk történetében ez volt a harmadik Balaton-
kerülő nyári tábor.

Az emelkedőkre történő feltekerés ugyan kisebb-
nagyobb erőfeszítéssel járt, de tanáraink és kísérő-
ink ott voltak mellettünk és egész úton odaadóan, tü-
relmesen segítettek. Első szállásunk a Balatonke-
resztúri Fekete macska panzióban volt. A második
éjszakát már Szántódon töltöttük 2 és 3 ágyas szo-
bákban. Harmadik éjjel Káptalanfüreden aludtunk, a
Szolnok városi gyermeküdülőben. Ez volt a legnehe-
zebb szakasz, itt voltak a legnagyobb dombok, emel-
kedők. Minden nap fürödtünk a Balaton déli partján,
a víz nagyon sekély volt. Mikor Badacsonytomajjal szem-
ben voltunk, egyszerre láttuk egész Badacsonyt és a
szomszédos hegyeket. Minden nap kaptunk fagyit,
üdítőt és palacsintát. Szerintem mindenki jól érezte
magát és kellemesen elfáradva értünk haza. Remé-
lem, jövőre is lesz bringás tábor!     Kerepesi Diána

Körbekerekeztük

Fotó: Iskola

Fotó: Deák

Fotó: Deák
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A vonyarci halászok esete
Vonyarcvashegyen a kápolnadombon lévő közép-

kori vár alapjaira épült rá a Szent Mihály tisztele-
tére szentelt kápolna 1622-ben, amelyhez balatoni
halászok csodás megmenekülésének története fű-
ződik. A néphagyomány szerint 1739 telén 46 ha-
lász dolgozott a tó jegén, amikor rianás keletke-
zett. A jégtábla nagy durranással elszakadt a part-
tól és elindult a tó közepe irányába. A jéghideg víz-
ben kiúszásról szó sem lehetett, a jajveszékelő halá-
szokat az mentette meg a biztos haláltól, hogy hir-
telen megfordult a szél és a part felé sodorta a
jégtáblát. A megmenekült halászok akkor fogadal-
mat tettek, hogy kápolnát építenek a dombtetőre.
(Valószínűleg csak átépítésről lehetett szó, mert ak-
kor már régen állt a vonyarci Szent Mihály templom.)
A halászok csodálatos megmenekülését örökítette
meg a kápolna egyik oltárképe, amelyet azonban
1964-ben elloptak. Ezt követően Udvardi Erzsébet
festette meg ismét a halászok megmenekülését.

A révfülöpi komp tragédiája
Nem voltak ilyen szerencsések a révfü-

löpi komp utasai 1779-ben, amikor a bala-
toni hajózás legtöbb halálos áldozatot kö-
vetelő balesete történt.

A szerencsétlenség előzménye, hogy
egy Ságváry György nevezetű helyi föld-
birtokos a Kővágóörshöz tartozó Bala-
ton-parti Fülöp pusztán révházat építte-
tett és – harmadikként – kompjáratot in-
dított a tavon. Ezt 1780-ban a Magyar
Hírlap is megírta: „A múlt nyáron Kővágóörs és
Boglár között új rév állíttatott az utazók és a ke-
reskedők nagy könnyebbségére.” Aztán elérkezett
1796. július 9-e, midőn a „Szegénységh” „Somogyra
aratás végett indula.” Három révhajó várakozott
akkor Fülöpön, hogyha megtelik, indulhasson a so-

mogyi partra. Két komp el is ment „alkalmas idő-
ben” és átért szerencsésen. De Sághváry György
Patyi Sándor nevű révésze a kocsmában italozva
egyre halogatta az indulást. Csak akkor szedte fel
a horgonyt, amikor 60 utas gyűlt össze a hajón, a-
kiktől fejenként egy-egy garast szedett az átkelésért.

Nem sokáig tartott azonban az utazás, mert a
Balaton közepe táján hirtelen rájuk tört a vihar. A
kormányrúd kötése elszakadt, s a hajó kormányoz-
hatatlanná válva fölborult. Tanuk vallomása sze-
rint a kormányrúd kenderkötél helyett bocskor-
szíjjal volt a hajóhoz kötve… A szerencsétlenség
folytán 58 ember fulladt a tóba és csak két tapol-
cai férfinak sikerült a felfordult hajóba kapasz-
kodva megmenekülnie. A révész úszva mentette
meg az életét. A dokumentumokból nem derül ki,
hogy a révész hanyagságával közvetlen okozója
lett volna a tragédiának. Az azonban igen, hogy
egyszer már eltiltották a révészkedéstől, mert a
komp túlterhelése miatt veszélyeztette utasai életét.

Patyi Sándor a vizsgálat során így vallott erről:
„…az 1794-dik esztendőben éppen Kis-
Asszony-napján, akkor is a Bala-ton köze-
pén ért a veszedelem, de akkor egy em-
bert sem vesztettem, mert némely vásá-
rosok, szűrszabók, kik hajómon által
akartak jönni, azok új szűreiket „…Pápai
asszony pedig kocsiját és egynéhány zsák
gabonáját kihányták, azért, hogy életüket
azzal megtarthassák.”

Az első esetben az eltiltást Sághváry
György hajótulajdonos kérelmére vissza-

vonták. A második – tragédiával végződő esetben
– közel 6 hónapos vizsgálati fogság után született
meg az ítélet: „…az eddig elszenvedett sanyarúsá-
gok és büntetések számláltatván (Patyi Sándort)
30 pálcza ütésre ítéltetik, a révészi szolgálatbul el-
tiltatik, s azzal szabadon eresztetik.”

Jézus ezekkel a szavakkal válaszol tanítványai-
nak, akik megkérdezik tőle, hogy miért beszél pél-
dázatokban. Elmagyarázza nekik, hogy nem min-
denkinek adatik meg a lehetőség, hogy megismer-
je a Mennyek Országának titkait, csak azoknak,
akiknek fülük van rá; azoknak, akik befogadják
és élik az ő szavait. Hallgatói között ugyanis van-
nak néhányan, akik inkább befogják a fülüket és
behunyják a szemüket, ezért – ahogy Jézus mond-
ja – „szemük van, de nem látnak, fülük van, de
nem hallanak, és nem értenek”. ők azok, akik lát-
ják és hallgatják Jézust, de abban a hiszemben,
hogy már ismerik a teljes igazságot, nem hisznek
szavainak és a szavait igazoló tényeknek. Így elve-
szítik azt a keveset is, amijük van.  

Mit jelent tehát Jézusnak ez a mondata? Arra
hív meg bennünket, hogy nyissuk ki a szívünket az
általa hirdetett Ige befogadására, hiszen életünk
végén számot kell majd adnunk róla. Az evangéli-
um írásaiból kiderül, hogy Jézus legfőbb vágya az
ige hirdetése: ez áll egész tevékenységének kö-
zéppontjában. Látjuk őt, amint faluról falura jár,
és az utcákon, a tereken, a falvak határában, a
házakban és a zsinagógákban hirdeti az üdvössé-
get mindenkinek, de különösen a szegényeknek,
az alázatosaknak és a társadalom kivetettjeinek.
Igéjét a fényhez, a sóhoz, a kovászhoz, a tengerbe
merített hálóhoz, a szántóföldbe hullott maghoz

hasonlítja, és azért adja életét, hogy a tűz, ame-
lyet az ige magában hordoz, fellángoljon. 

Jézus az általa hirdetett igétől várja a világ át-
alakulását. Következésképpen nem fogadja el,
hogy bárki is semleges, langyos vagy közömbös
maradjon az igével szemben. Nem hagyja, hogy ez
az óriási ajándék, amit kaptunk, terméketlen ma-
radjon. Hogy nagyobb nyomatékot adjon kívánsá-
gának, emlékeztet arra a törvényre, amely az
egész lelki élet alapja: azelőtt, aki életre váltja
szavait, egyre jobban feltárja országának egyedü-
lálló gazdagságát és örömét, attól viszont, aki el-
hanyagolja az igét, elveszi, és másokra bízza, hogy
kamatoztassák.

Ez az ige tehát meg akar óvni bennünket egy
súlyos hibától, amibe beleeshetünk: attól, hogy
csak valami tananyagnak tekintsük az evangéliu-
mot, amelyet megcsodálunk és megvitatunk anél-
kül, hogy életre váltanánk. Jézus azt várja tőlünk,
hogy befogadjuk az igét és megtestesítsük ma-
gunkban; hogy olyan erővé váljék bennünk, amely
átalakítja minden tevékenységünket, és így élet-
ünk tanúságtételének hatására fénnyé, sóvá, ko-
vásszá legyen, hogy fokozatosan átformálhassa a
társadalmat. 

Ebben a hónapban válasszunk hát ki egyet az
evangélium sok igéje közül, és váltsuk életre! Ez
csak fokozni fogja az örömünket.      István atya

Katolikus üzenet: „Akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, 
de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van.” (Mt 13,12)

Kalmár László: Balatoni történetek

Szépirodalom:
Child, Lee: Az ügy; Clarke, Arthur C.: Bölcső;
Csizmadia Éva: A nyírfaseprű-díjas Szőke; Júlia titok-
zatos élete és elporladt álma; Czigány Ildikó: New
York, Toronto, Bangkok; Durrel, Gerald: A feltalálók;
Flautner Lajos: Varázslat Toszkánában; Hegedős
Piroska: Last minute; Kâmuran, Solmaz: Magyar: az
első török nyomda magyar megalapítójának kalandos
élete; Krstić, Bośko: Az azúr őrzőinek legendája: a
Zsolnay kék vázák története; Morgan, Marlo: Vidd hí-
rét az Örökkévalónak; Nádasi Myrtill: Piruettek és
ábrándok; Nagy Szilvia: Egyetemista lány támogatót
keres; Nyirő József: Az én népem.

Gyermek- és Ifjúsági Irodalom:
Hegedüs Géza: Az írnok és a fáraó; Horváth
Judit: Rózsák hercegnője; Kertész Erzsébet: Az
első Gertrudis; Szendrey Júlia; Plâckovskij, Mihail:
A nyúl, aki senkitől sem félt; Sohonyai Edit:
Kockacukor.

Ismeretterjesztő Irodalom:
Besenyő János: A nyugat-szaharai válság; Ifj.
Johann Strauss; Joseph Haydn; Szirányi János:
Bartók Béla; Szirányi János: Kodály Zoltán; Saly
Noémi: A tangókirály Szegvári Katalin: Hogy
vagytok, ti régi játszótársak?; Magyar László uta-
zása Dél-Afrika belsejében az 1849-1857-es évek-
ben; Salamon Konrád: Az őszirózsás forradalom-
ról és az első köztársaságról – harag és elfogult-
ság nélkül.

Kedves Olvasók, könyvtárba járók!

Bizonyára értesültek, értesültetek róla, hogy rö-
videsen nyugdíjba megyek. Szeretnék elköszönni
önöktől, tőletek. Köszönöm a bizalmat, amivel
megtiszteltek, megtiszteltetek, a beszélgetéseket,
a szeretetet, ami megnyilvánult irányomban. 

Falu Tamás Könyv című versét ajánlom minden
kedves olvasómnak:

Azt hittem, egyszer könyv leszek én is,
Ha mindent, mindent elolvasok.
Szürke ruhámból könyvtábla válik,
S nyílnak majd bennem fehér lapok.
Valaki megfog, egy polcra állít,
Esténként olvas soká, sokáig,
Kebléhez ölel majd nagyon, nagyon,
S ott, ahol sírok, ott ahol élek,
Ott, ahol zenél bennem a lélek,
Be lesz hajtva egy gyűrött lapom.

Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros

&Könyvtár

Gyászhírek:

Pálffy András
(született 1974-ben, elhunyt május 20-án)

Lahlouh András
(született 1974-ben, elhunyt június 19-én)

Kanyó István
(született 1946-ban, elhunyt június 23-án)

Nyugodjanak békében!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Mind-
azoknak, akik gyászunkban osztozva jelenlétükkel
megtisztelték családunkat és együttérzésüket fejez-
ték ki szeretett Édesanyánk búcsúztatóján.

Békássy család

Köszönet
Ezúton kérjük, hogy aki még nem tette, rendez-

ze a 2012. évi Egyesületi tagdíját! Fizetni lehet:
személyesen a Füredi út 58. szám alatt hétköznap
az esti órákban, vagy Badacsonytomajon a Taka-
rékszövetkezetben, utalással pedig a következő
számlára: 72800030-15304661. A tagdíj felnőtteknek
1000 Ft/év, diákoknak, nyugdíjasoknak 500 Ft/év. 

Köszönettel:
Karácsony Lajosné gazdasági felelős

BÖÉE tagdíjfizetés!

Fotó: Kalmár



A Nyugdíjas Egyesület és az Olvasókör tagjai júni-
us 28-án fonyódi kiránduláson vettek részt a
Kulturális Intézmény szervezésében.

Szép, napsütéses időben szállt hajóra a vidám
társaság, s a túlparton a Kulturális Intézmények
igazgatója, Varga István köszöntötte a szép számú
résztvevőt. A kulturális és építészeti értékekben
gazdag kisvárosban Dotto-vonattal eljutottunk az
országban egyedülálló Fácánosi palánkvárig. Itt a
török idők emléke, Magyar Bálint várkapitány vi-
tézsége ma is elevenen él, a nyaranta megrende-
zett hadijátékokban – tudtuk meg alkalmi idegenve-
zetőnktől. A palánkvár után láthattuk Fonyód
egyetlen, máig megmaradt népi műemlék épületét,
a közel 200 éves Présház-éttermet. Kirándulásunk
során megtekintettük a híres fonyód-bélatelepi vil-
lasort, amely 1894-ben kezdett kiépülni s a mai na-
pig a legtöbb villa megőrizte jellegzetes vonásait
eredeti formában. A sétányon haladva megtekintet-
tük Szaplonczay Manó emlékoszlopát, melyet Béla-
telep alapítója előtt tisztelegve 1934-ben emeltek.
Ugyancsak itt láthattuk Bélatelep névadójának,
gróf Zichy Bélának az emléktábláját, aki felkarolta
a Balaton-kultusz eszméjét és lehetővé tette szá-

mukra, hogy felépítsék a legszebb balatoni villa-
sort. A Szaplonczay sétány látványossága Pál
Mihály 1987-ben emelt Balatoni szél szobra. Innen
nem mindennapi panoráma tárult elénk, mindenkit
ámulatba ejtett a szemközti csodálatos hegyek lát-
ványa, természetesen a Badacsony heggyel az élen. 

Volt villája előtt láthattuk Huszka Jenő zeneszer-
ző emléktábláját is, aki szintén évtizedeken át nya-
ralt, s dolgozott Fonyódon. A Fonyódi Múzeum ki-
állítása bemutatta a Balaton és közvetlen környé-
kének kialakulását, természetföldrajzi viszonyait,
legjellemzőbb élőhely- típusait, életközösségeit, nö-
vény- és állatvilágát, külön kiemelve az értékes és
védett fajokat. Ugyanitt, a volt Velics-villa falán
Szinyei Merse Pál táblája őrzi emlékét annak, hogy
a nagy festő 1916 és 1917 nyarát ebben a villában
töltve nyolc képet festett Fonyódról és a Balatonról.

A kikötőben a hajóra várva, kicsit elfáradva, de
annál lelkesebben beszélték át a látottakat a Nyug-
díjas Egyesület és az Olvasókör tagjai. Köszönet
Fodor József és Varga István igazgatóknak és Sza-
lai Ferencné művelődésszervezőnek a szervezésért,
valamint a Bahart Zrt-nek, az ingyenes hajóútért.

Deák Ferencné

Az idei nyáron ismét a Révfülöpi-kikötő ad helyet
az MTV „Balatoni nyár” rendezvény-sorozatának,
amely hatékony település-marketing is egyben. Mivel
van kulturált kikötői terük és parti sétányuk. Bada-
csonynak is lehetne évtizedek óta, ha ráébredtünk
volna, a Badacsony térsége jelentős turisztikai adott-
ságokkal és előnyökkel bír a hasonló szőlőhegyekhez
képest. Ez a Balaton, amely a Badacsony-régióban
hosszú évtizedek óta nincs kihasználva. Egy Balaton-
parti településnek a vízparttal való kapcsolata és a tó-
panoráma meghatározó jelentőségű a turisztikai von-
zerőt és a megélhetést illetően. Ahogy azt felismerték
és EU-pályázati forrásokból fejlesztették Füreden,
Révfülöpön, Fonyódon és sorolhatnánk tovább. A
Badacsony-régió kapuja, az un. Alsó-Bazársor mintegy
fél évszázados primitív szocreál építményének rom-
halmaza azonban nem csak elcsúfítja, de el is takarja
az egyetlen főút menti tópanorámát, miközben vonzó
kulturális programok és a szórakozás helyett régóta a
kínai bóvli termékeknek és bazáráruknak ad teret:

https://picasaweb.google.com/barnabasnemeth1/BADAC
SONYKikotoiKontrasztok#slideshow/5758691809765826146

Jó lenne egyetértenünk abban, hogy a kikötői teret
teljes szélességében ki kellene végre nyitni és turiszti-
kai vonzerőt teremtő tópanorámának és rendezvé-
nyeknek is helyet biztosító közösségi parknak kialakí-
tani. Ellentétben egyes csoportérdekekkel, a kikötő-
tér maradjon közterület, területrészeket magántulaj-
don céljára megengedhetetlen létesíteni rajta.

Ha egyetértenénk abban is, hogy az építési munká-
latok lehetséges megkezdéséig is célszerű a jelenlegi
épületsort mielőbb eltüntetni, a területet átmeneti jel-
leggel parkosítani. Az átmeneti időszakban is szüksé-
ges minimális szolgáltatásokat (pl. illemhely) bérleti
együttműködéssel és semmiképpen nem mobil-WC-kel
kell megoldani.

Ha egyetértenénk abban, a kikötőről való bölcs
vagy netán hibás stratégiai döntés évszázadnyi időre
meghatározhatja a Badacsony-régió arculatát és fejlő-
dési esélyeit.                        Németh Barnabás

A „Balatoni nyár” ürügyén
Olvasói levél*

72012. júliuswww.badacsonytomaj.hu

A Kéknyelű ünnepe
Marketing szempontjából is fontos ez az ese-

mény, tisztelet azoknak, akik a kéknyelű kultuszát
igyekeznek visszaállítani.

Dr. Májer János, a Kutatóintézet igazgatója elő-
adásában Király Ferenc nemesítői tevékenységé-
nek a Balatoni Borrégió szőlőtermesztésére gyako-
rolt hatását elemezte. Király Ferenc születésének
tavaly ünnepeltük a 100. évfordulóját, - mondta az
igazgató - 1956-ban került Pécsről Badacsonyba, 5
évig tevékenykedett itt elsősorban agrotechnikai
kutatóként, de a klónszelekció is nevéhez fűződik.
Az Olaszrizlinggel, Szürkebaráttal, Budai zölddel
kapcsolatos munkáját Kiss Ervin folytatta, tartotta
életben. Dr. Kállay Miklós professzor Király
Ferenc fajtáinak finomanalitikai jellemzőit taglalta
lendületes előadásban.

A borrendek az eleredő esőben vonultak a
Panoráma térre, ahol Lasztovicza Jenő, a megyei
közgyűlés elnöke köszöntötte a megjelenteket. Örü-
lök - mondta az elnök -, hogy Badacsony egyedi
fajtáját ma több mint negyven hektáron termesz-
tik, hiszen a kéknyelű e borvidék sajátja.

A még éppen nyíló szőlővirágokat Földi István
atya a szokásoknak megfelelően megáldotta, majd
a Vinum Vulcanum Borlovagrend tagjaivá avatták
dr. Brückler Tamást, dr. Dublec Károlyt, dr. Kovács
Zoltánt és Szőke Barnát.

Csanádi József a Magyarországi Borrendek
Országos Szövetségének legmagasabb kitüntetését,
a Pro Vino Hungarico díjat vehette át Koczor
Kálmán alelnöktől Badacsonyban végzett szakmai
munkájának elismeréseként, a Vinum Vulcanum
Borlovagrend alapító tagjaként, annak nagymeste-
reként, a Hegyközségben, valamint a Hegyközsé-
gek Nemzeti Tanácsában végzett tevékenységéért.
Borbély Gyula pedig a Badacsonyi Borvidék Hegy-
községi Tanácsa nevében emléktárggyal köszönte
meg a nyugdíjba vonuló Kulka Gábor munkáját, az
itt élőknek nyújtott szakmai segítségét.

Az ünnep eseményeinek sorában a Kéknyelű Bor-
verseny eredményhirdetése és borainak kóstolása
következett. A benevezett 32 borból 6 kapott
bronz, 22 ezüst, 4 aranyérmes minősítést, az abszo-
lút első helyezést Part Imre 2010-es évjáratú borá-
val érte el, elnyerve a Vinum Vulcanum Badacsonyi
Borlovagrend különdíját, és a zászlósbor címet is.
A Varga Pincészet Kft. elismerő oklevelet vehetett
át Krisztin N. László polgármestertől, mivel 2009-
es kései Olaszrizling borát választotta a Képviselő-
testület erre az évre a város borának. Ky

Fonyódi kirándulás

Fotó: Deák

xFolytatás az 1. oldalról

Az idei strandszezon előtt teljesen felújítottuk a
strandon lévő erőteljesen elhasználódott padokat.

Nagy köszönet illeti a festést önkéntesen vállaló
Bán László tagunkat, a szét-, illetve összeszerelé-
sért Karácsonyné Ilinek, Végh Lászlónak, Takács
Tibornak, Kiss Leventének és Simon Lászlónak va-
gyunk hálásak. Reméljük, hogy a padokra minden-
ki vigyáz, és nem fordulhat többet olyan elő, hogy
valaki megpróbálja elorrozni… Ezúton kérjük a
Badacsonyörsön fürdőzőket, hogy tartsák tisztelet-
ben a kulturált közösségi élet szabályait. Értéke-
inkre vigyázzunk és becsüljük meg szeretett közös-
ségi terünket. A BÖÉE vezetősége

Összefogással

Fotó: Deák



A nyári napfordulót június 24-én ünnepeljük, va-
gyis azt, hogy ilyenkor a leghosszabb a nappal és
a legrövidebb az éjszaka. 

Ehhez a csillagászati eseményhez kapcsolódik a
Szent Iván éj ünnepe. A régiek hiedelme szerint
varázslatos éjszaka ez, amikor szinte bármi meg-
történhet, a kívánságok teljesülhetnek.

Június 23-án este Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzat Kulturális Intézménye több programmal
igyekezett felejthetetlenné tenni ezt az éjszakát.
Az Egry József Emlékmúzeumban Krisztin N.
László polgármester és Fodor József igazgató kö-
szöntötte a szép számú érdeklődőt. Ezt követően
Tóth Mariann rendezésében a Piktor című elő-
adással emlékeztek meg a Himfy Irodalmi kör
tagjai – Tóth Mariann, Szántainé Ruzsa Mariann,
Vizkelety Dóra, Farkas Éva, Riteczné Lesz Rená-
ta, dr. Pusztay János – Egry József festőművész-
ről. A nagysikerű műsor után Jesch Aladár meg-
nyitotta Gáspár Géza szobrász: „Margittáról a Ba-
latonig” című kiállítását. Közreműködött Czirják
Csaba és Komjáti Áron gitárművészek. A megnyitó
után a vendégek megtekintették Gáspár Géza al-
kotásait, valamint az állandó Egry kiállítás mellett
megcsodálhatták a Herendi Porcelánmanufaktúra
méltán világhírű termékeit. Egy pohár bor mellett
kötetlen beszélgetéssel ért véget az est.

Gáspár Géza kiállítása augusztus 1-ig tekinthető
meg a Múzeum nyitvatartási idejében. Az időszaki
kiállítás mellett továbbra is várunk minden érdek-
lődőt az Egry József műveiből összeállított állandó
kiállításra, valamint a Herendi Porcelánmanufak-
túra időszaki kiállítására is. Deák Ferencné
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Szent Iván est

A Szegedy Róza Irodalmi és Bormúzeumban a fenti cím-
mel ólmozott üvegalkotások kiállítása nyílott meg, ahol
augusztus 4-ig Bráda Tibor, Czifrák László, Sipeki
Zoltán és Szatmári Dóra alkotásai láthatók

Fénybrigád napló

Bolf Sebestyén, Borda Veronika, Dabosi Bence, Fülöp
Nóra, Galler Boglárka, Kovács Krisztina, Kőmíves
Liliána, Lájer Karolina, Ódor Tamás, Páros Dominik,
Rohály Boglárka, Samu Henrietta, Sterk Rajzó Luca,
Tompos Fabó Noel, Tóth Márk, Vető Gellért, Zentai Nóra

Elsőáldozók

Fejes Tamás hegedűművész szeretettel meghívja
az Érdeklődőket július 20-án, pénteken 20 órára
a badacsonytomaji Szent Imre Római Katolikus
Templomban tartandó J. S. Bach-estre.

Műsoron: No. 2. a-moll Szonáta. Szíves adomá-
nyaikat a művész a templom javára ajánlja.

Fejes Tamás: Muzsikus családban született Szege-
den. Első hegedűjét kétéves korában kapta a
nagyapjától. Hegedűművészi diplomáját a buda-
pesti Liszt Ferenc Zeneakadémián szerezte, majd
a londoni Guildhall School of Music and Drama
két éves ösztöndíját nyerte el. Európa számos or-
szágában és az USA-ban lépett fel zenekari játé-
kosként, kamaramuzsikusként, szólistaként. Tíz
évig a Philharmonia Orchestra of London megbe-
csült tagjaként járta a világot. Jelenleg a Royal
Scottish National Orchestra másod-koncertmeste-
re és a Royal Conser-vatoire of Scotland tanára. A
2006-ban alakult The Fejes Quartet nagy sikereket
ért el Franciaországban, Olaszországban, Magyar-
országon és Skócia neves városaiban. A vonós-
négyes a glasgowi Művész Klub állandó vendége.
Első CD-lemezük 2011-ben jelent meg. A dél-fran-
ciaországi Aujol Fesztivál idei nyitóhangversenyé-
nek műsorára – elmúlt évi, ottani bemutatkozásuk
alapján – az együttesüket hívták vissza. Fejes
Tamás J. S. Bach szólóhegedűre írott műveivel,
nagysikerű templomi koncerteket adott 2011 nya-
rán Glasgowban és Edinburghban. Hazai fellépés-
ét fogadják szeretettel! F. Pálfy Zsuzsa

Jótékonysági koncert

Kiállító pincészetek: Bazaltbor Badacsony Kft.,
Borbély Családi Pincészet, Csanádi Pincészet,
Istvándy Pincészet, Laposa Birtok, Málik Zoltán-
Málik Pince (PE.AC szőlészeti Borászat), Imre
Borpince, Sipos Borház, Válibor, Varga Pincészet,
Villa Sandahl, Első Magyar Borház-Szeremley
Birtok.

Programok:
07. 19. csütörtök
18:00 A Széljáró Balladás - "Kalandozás a be-

tyárvilágban"
20:00 Mulass a Geri Betli Duóval

07. 20. péntek
19.00 "Te rongyos élet" Operett est
20:00 Wolf együttes Sláger Parti

07. 21. szombat
19:00 JukeBox Babiez "Akarom én is"
20:00 Az Ámokfutók visszatér
21:00 Royal Express Super Buli

07. 22. vasárnap
19:00 Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra –

„Szívből Szeretni"
20:00 Taksonyi Szigeti Fiúk - "Korok, Népek Zenéje"

07. 23. hétfő
18:00 Betli Parti - A vén tengerészhez

07. 24. kedd
18:30 Kacor Ferenc - "Veszem a kalapom"
21:00 Lazíts a Continentállal

07. 25. szerda
18:00 Latin ritmusok
20:00 Luanda és Indira Mediterrán buli

07. 26. csütörtök
18:00 Gitárvirtuózok Show műsora
19:00 Funky Fever Band Koncertje

07. 27. péntek
18:00 A betyárvilág legszebb dalai
19:30 Megarox társulat - "Szédült Világ"

07. 28. szombat
19:00 Operett Gála, a "Borhét" Királynője -

Szépségverseny?
07. 29. vasárnap
18:00 Örökzöld Slágerek

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület idén ötödik alka-
lommal rendezte meg a pünkösdi rendezvénysorozatát,
melynek fénypontja a vasárnapi csoportos eljegyzés
volt, István atya áldásával, az Eljegyzések Borával, vala-
mint a Rózsakő legendájának újraélesztésével

Új helyen a Borhetek

Badacsony és környéke falinaptár 2013 - összefo-
gás az orgona felújításért!

Látszólag nincs összefüggés e két mondat között,
de csak látszólag. A neves művészek hangversenyei
után jómagam is tenni szeretnék – Önökkel együtt-
működve – a méltán világhírű Badacsonytomaji
Szent Imre templom orgonájának felújításáért.
Vásároljuk meg a 2013. évi Badacsony és környéke
falinaptárt, mert minden megvásárolt falinaptár
után 50 Ft-ot adományként eljuttatok Földi István
plébános úrnak. Nem nagy összeg, de: sok kicsi
sokra megy! Megvehetjük a tomaji Fő utcai Irka-
Firka papírboltban. Ára változatlanul 250 Ft, de ha
kettőt fizet, hármat vihet! Kitűnő ajándék szerette-
inek, rokonainak, akik nem itt élnek és vendégei-
nek, akik „megszerettek, minket”. A vásárlással
egyrészt elősegíti, hogy minden Badacsony környé-
ki lakos – 2000 háztartás – jövőre is megkaphassa
a már megszokott ajándékot, másrészt pedig hoz-
zájárulhat az orgona felújításához.

Fogjunk össze, hogy: „Badacsony ismét a régi szép
hangon szóljon!” Köszönöm szépen a segítségét!

Vecsey András 

Naptárt az orgonáért!

A Szent Anna napi búcsút július 28-án szomba-
ton délután 16 órakor tartjuk Badacsonyban a
Szent Anna kápolnában.
Mindenkit szeretettel várunk!

Horváth család és a Segítő kezek

Anna napi búcsú

Pünkösdi Eljegyzés

Az új helyszínen megrendezett Badacsonyi Borheteket
július 14-én nyitotta meg dr. Kovács Zoltán, a Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbízottja és Krisztin N. László
polgármester

Fotó: Deák

Fotó: Kalmár

Fotó: Deák

Fotó: Deák

Fotó: Deák
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