
Több ezren látogattak ki idén is a Folly Arborétum nyílt napjára, ahol szórakoz-
tató, családi programok várták az érdeklődőket. Itt tartották meg a „Balaton-
felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése”
című projekt nyitórendezvényét is.

Részletes tudósításunk a 6. oldalon.

Tudósításunk a 2. oldalon.

BADACSONY
Havonta megjelenő közéleti lap
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ELINDULT A 173. HAJÓZÁSI SZEZON
A BALATONON

NYÍLT NAP 
A FOLLY ARBORÉTUMBAN

Az idén 10 éves Tördemic Néptáncegyüttes, valamint a Szín-Vonal Alapfokú
Művészeti Iskola kezdeményezésére közel félezer résztvevővel állították fel a
zöldág-járás országos rekordját Badacsonytomaj főterén, mindezt a Tánc Világ-
napján. Az új magyar rekord születésében nemcsak a tomaji óvodások és isko-
lások vettek részt, hanem a környező településekről is érkezetek szép számmal
fiatal táncosok.

Beszámolónk a 6. oldalon.

MAGYAR REKORD 
„ZÖLDÁGJÁRÁSBAN”

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Koszorút kapott a Balaton, ezzel hivatalosan is elindult az új hajózási szezon Badacsony és Fonyód között. A két tóparti város között minden évben jelentős az
utasforgalom, a turisztikai főszezonban több ezren utaznak hajóval a Balaton ezen szakaszán. A hajózási évadnyitó házigazdája idén Badacsony volt.

www.badacsonytomaj.hu



INTÉZZE ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEIT ELEKTRONIKUSAN!
KÉNYELMES ÉS GYORS MEGOLDÁST NYÚJT A BÁRHONNAN ELÉRHETŐ 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL

Folytatás az 1. oldalról.
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Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autó-
vásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és
örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügy-
intézéssel is járó események. Januártól már minden
magyarországi településen, így nálunk is elérhető
az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, ame-
lyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is
kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormány-
zati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk
kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrá-
ciós feladatai is sokkal könnyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a
helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma
pedig tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anya-
könyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó
bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása,
szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó beval-
lás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket,
melyek általánosan a személyes ügyintézések közé

tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás jut
róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen
megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon
keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is
intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi
ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügyme-
netet biztosít és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál
megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet
minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját
magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és
vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően
pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a leg-
nagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatób-
ban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb
módon tehetjük, mint korábban. 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül
bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági,
ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthat-

nak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén
pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően
azonosítja a rendszer és az űrlapok általános adatai
automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a
ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon
követhetik az általuk elektronikusan indított helyi
önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után meg-
ismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és meg-
nyithatják a lementett űrlapokat. 

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakos-
ság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesít-
hetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról
is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folya-
mataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-
onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet
településünk weboldalán is megtalálnak.

ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEK. MINDENKINEK. BÁRHONNAN.
A SORBAN ÁLLÁS A MÚLTÉ, INTÉZZE ÜGYEIT MOSTANTÓL ONLINE!
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál
nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalko-
zásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügy-
intézési felületen keresztül az ország bármelyik
pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az
önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést
választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszan-
kodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják
a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is. 

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő
adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz
a rohanó hétköznapok során még az önkormányzati
hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már
nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális
tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy
elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon
keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek

sora indítható és egyszerűen nyomon követhető. A
portál segítségével a papír alapú, személyes megje-
lenést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely
pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők
akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adó-
igazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és vissza-
térítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld
adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó-
és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi
iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén
könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy
általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően
jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított
idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is
kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kap-
csolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adó-
egyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést

és személyes azonosítást követően ismét időt takarít
meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles
nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már
automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon. 

Az online ügyintézési felületen közel félszáz külön-
féle ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi,
hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Ön-
kormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken elér-
hető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu)
segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújt-
ható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók
bármikor nyomon követhetik az általuk indított helyi
önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megte-
kinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen
már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-
onkormanyzat.gov.hu weboldalon és településünk
weboldalán is elérhető.

ÖSSZEFOGÁS 
A KERÉKPÁROS
TURIZMUSÉRT

RANDEVÚ A BALATON KÖZEPÉN

A hetedik éve tartó hajózási egyezmény a balatoni
települések összefogásának jó példája. A települések
anyagi támogatása teszi lehetővé, hogy Badacsony
és Szigliget, valamint Balatongyörök és Balatonmá-
riafürdő között a BAHART hajójáratai az utasok kerék-
párjait is szállíthassák.

Badacsony töltötte be idén a házigazda szerepét
a 173. hajózási évadnyitó ünnepségén. A badacsony-
tomaji küldöttség a Lelle motorossal érkezett Fonyód-
ra. A Balaton közepén Kollár József a Balatoni Hajózási
Zrt. vezérigazgatója mondott köszöntőt. A hajó fedél-
zetén, illetve a tó két partján számos érdeklődő kísérte
figyelemmel a Badacsony és Fonyód közötti hivatalos
hajózási évadnyitót. A badacsonyi mólón Krisztin N.

László és Hidvégi József polgármesterek, valamint
Fenyvesi Zoltán és Móring József Attila országgyűlési
képviselő mondott köszöntőt, s fejezték ki reményüket
további eredményes együttműködésre utalva. Az
ünnepségen a Tördemic NTE SZÍN-VONAL AMI adott
remek műsort. A program ezt követően a Varga Pin-
cészet üzemlátogatásával folytatódott.

A településünk 2004 óta évente egy alkalom-
mal megünnepli, hogy lakói együtt élhetnek,
együtt lehetnek egy közösségben. A városnap a
saját helyi ünnepünk, mellyel célunk, hogy épít-
sük a közösségünket. Legyenek részesei Önök is
az ünnepi eseményeknek, amelyeken Bada-
csonytomaj városi rangra emelésének 15. évfor-
dulójára is emlékezünk. Helyszín: Badacsonyto-
maj Strand, Időpont: 2019. június 1.

Program: 13.00 óra Retro Fürdőruha verseny;
13.00-20.00 óra Játszóház gyermekeknek; 14.00 óra
Óriás Balaton társasjáték a Nők a Balatonért Egye-
sülettel; Balatonba futás; 14.00-20.00 óra „Bor-Bala-
ton-Játék”; 14.30 óra „Körbekoccintjuk a Balatont”
régiónk új borával a BalatonBorral; 17.00 óra Kultu-
rális bemutató; Badacsonytomaj Város Bora 2019
Borverseny nyertesének köszöntése; A város 18
éveseinek köszöntése; 19.00 óra Showder Klub
Sulyok Péterrel; 20.00 óra Marót Viki és a Nova Kul-
túr Zenekar; 21.30 óra Timi & Hot Stuff. Bővebb
információ: www.badacsonyiprogramok.hu,

BADACSONY-
TOMAJ NAPJA

A VÁROS BORA
Kihirdették, mely bor nyerte el Badacsonytomaj

Város Bora címét, ezzel kiérdemelve, hogy egy éven
keresztül viselhesse ezt az elismerést. Badacsony-
ban, a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézeté-
ben 2019. május 9-én került sor Badacsonytomaj
Város 2019. évi borának kiválasztására. A Badacsonyi
Hegyközségi Borverseny aranyérmes borai közül a
Város Bora Versenyre is benevezett 8 bor közül kellett
kiválasztani a nyertest, amely a Varga Pincészet Kft.
2017. évjáratú Aranymetszés Badacsonyi Olaszrizling
bora lett. Gratulálunk!



Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
megkezdtük a strand bérletek és igazolványok
értékesítését. Az árak a tavalyi évhez képest
nem változtak, a helyi lakosok által kiváltható
felnőtt bérlet 2000 Ft, a gyermek 1000 Ft, míg
a strand és parkoló bérlet 4000 Ft a 2019. évi
szezonra. Badacsonytomaj Város Képviselő-
testülete március hónapban módosított
6/2019.(III.29.) számú önkormányzati rendeleté-
ben lehetőséget biztosít az üdülő ingatlan tulaj-
donosoknak, hogy ingatlanonként 2 db kedvez-
ményes, fényképpel ellátott szezonbérletet
vásároljanak. A badacsonytomaji és badacsonyi
strand 2019. június 1-től nyitja meg kapuit a ven-
dégek előtt. A badacsonytomaji strandon tel-
jeskörű szolgáltatással várunk mindenkit, míg a
badacsonyi strandon a 2019. június 30-ig tartó
beruházás miatt csak a strand egyik fele lesz
használható. A horgászok figyelmét felhívjuk
arra, hogy a strandokon 2019. május 15-ig volt
lehetőség a parton való horgászatra, azonban
június 1-től már bérelhetők lesznek a bada-
csonytomaji strand két oldalán lévő horgász-
stégek. A strandi szezon végével, azaz szep-
tember 15-től újra lehet a strandok területén
horgászni. Legyen mindenkinek kellemes nyara!

Badacsonytomaj VN Kft.
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STRAND 
INFORMÁCIÓ

TATAY-NAPOK

ORSZÁGOS VERSENYT RENDEZETT 
A SZÍN-VONAL MŰVÉSZETI ISKOLA

Május 9-10-én rendezte iskolánk az immár hagyo-
mánynak számító Tatay Napokat. Első napon az Utazó
Planetárium keretében a világűr rejtelmeit ismerhet-
ték meg diákjaink, majd az alsó tagozatosok a Bala-
ton-felvidékről hallhattak, láthattak csodálatos fény-
képekkel tarkított előadást. A felső tagozatosok önál-
lóan mutatták be a környező országok városait, kul-
túráját, hagyományait. Ezen a napon vendégeink vol-
tak a marcelházi diákok és pedagógusok, akik az
országismertetőhöz kapcsolódva saját lakóhelyükkel,
a Felvidékkel ismertették meg a hallgatóságot. Dél-
után az alsósok és a felsősök is fergeteges diszkón

vehették részt. A második nap a sportról szólt. Reggeli
bemelegítés után játékos váltóversenyek következ-
tek, majd a Szülői Munkaközösség által megrendelt
buborékfoci, darts foci, söprögető és a Fanyűvő Csa-
ládi Játékpark játékait próbálhatták ki a gyerekek.
Délben az érkező fagyis kocsiból mindenki kapott 2
gombóc fagylaltot. Köszönjük az önkormányzatok-
nak, a Szülői Munkaközösségnek és a részt vevő szü-
lőknek a sok segítséget! Bízunk benne, hogy min-
denki jól érezte magát és a 20 éves hagyomány a
jövőben is folytatódhat tovább.

Több mint százan érkeztek az ország legkülön-
bözőbb pontjáról Badacsonytomajra, a május első
hétvégéjén megrendezett, a Nemzeti Tehetségprog-
ram által támogatott „Az én képregényem” (NTP-
TMV-18-0023) témakörben meghirdetett verseny
döntőjére. A verseny célja, a kommunikációs területen
tehetséges tanulók gondolatközlő képességének
megismerése a beküldött pályamunkák, és az orszá-
gos döntőben készített alkotá-
sok bemutatása kapcsán. A
többfordulós verseny első elő-
döntőjének feladata a képre-
gény ötlet forgatókönyvének
elkészítése volt. A második elő-
döntő során a tervezett képre-
gény néhány oldalát kellett
elkészíteni. A hétvégi döntő
témája, a tanulók által kitalált
képregény promóciós anyagá-
nak megtervezése, bemutatása
volt, azzal az elvárással, hogy a
reklám keltse fel az érdeklő-
dést a történet, a tanuló által
választott téma iránt. A verseny-
bizottság megállapítása alap-
ján, a fiatalok körében kedvelt
művészeti ágban a döntősök
nagyon egyedien fejezték ki

saját gondolatukat, a verseny kapcsán nagyon sok
olyan történet került napvilágra, ami a fiatalokat fog-
lalkoztatja, igényes vizuális kifejezési eszköztárral és
verbális megfogalmazásban. A versenyt meghirdető
Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány
25 dobogós helyezést osztott ki, illetve a fődíjasok
számára ingyenes nyári alkotótábori részvételt tesz
lehetővé.

FIZETŐ 
PARKOLÓK

KÁVÉSZÜNET
KONFERENCIA

Tisztelt Lakosság, Kedves Ügyfeleink!
A Képviselő-testület a 7/2019 (III. 29.) számú ren-

deletében módosította a parkolási rendeletet.
A továbbiakban a benzinkút alatti parkolót nem

használhatják az autósok, az a vitorláskikötő haszná-
latába került. Az óradíjak személygépkocsik esetében
300 Ft-ra emelkedtek, a napijegy ára 1.500 Ft lett. A
Halászkert parkolóban, az ABC parkolóban és a Móló
parkolóban július és augusztus hónapban továbbra
is 21 óráig tart a díjköteles időszak. Az elő- és utó-
szezonban minden parkolóban 18 óráig kell fizetni. A
lakosság részére továbbra is lehetőség van éves bér-
let váltására, melynek díja 4.000 Ft. A Badacsonyto-
majon dolgozók részére a havi bérlet ára 5.000 Ft,
míg az éves bérlet 15.000 Ft-ba kerül. Bérletvásár-
lásra hétköznapokon a Városüzemeltető irodájában
(Badacsonytomaj,Fő út 14. ) 8-16 óra között van lehe-
tőség. Badacsonytomaj VN Kft.

A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei
Igazgatósága Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Kulturális Intézményével közösen 2019. április 16-án
Kávészünet Konferencia címen szakmai rendezvényt
tartott Badacsonytomajon. A sorozat célja, hogy a
közművelődés területén dolgozó kollégák a szakmai
kérdéseket kötetlenül meg tudják beszélni, illetve
látóút formájában egymás tevékenységével, intéz-
ményeivel is megismerkedhessenek.

Fotó: Lantay A.Fotó: Lantay A.

Fotó: Szín-VonalFotó: Szín-Vonal

Fotó: Lantay A.Fotó: Lantay A.

Az iskola Szülői Munkaközössége nevében
köszönjük a Tatay Napokhoz nyújtott, segítségüket

és anyagi támogatásukat: Badacsonytomaj Város
Önkormányzata, Badacsonyörsi Érdekvédelmi
Egyesület, Fanyűvő Családi Játékpark, résztvevő
szülők- SZM tagok, tantestület, az iskola technikai
személyzete. Imre Lívia SZM elnök

KÖSZÖNET



Idén először a balatonfüredi versenyközpontból
rajtolt el az Ultrabalaton mezőnye. A május 11-én kez-
dődött 13. tókerülő versenyen ezalkalommal 1500
csapat, valamint 300 egyéni futó, továbbá 700 brin-
gás, összesen mintegy 14 ezer nevező vágott neki a
220 km-es távnak. A félmaraton több mint félszáz
indulója a badacsonyörsi Varga Pincészet udvaráról
rajtolt el, de az Ultrabalaton teljes mezőnye érintette
a borászati létesítményt, hiszen a mintegy 600 méter
hosszú pincerendszer teljes szakaszán átfutottak a
versenyzők. A Varga Pincészet külön csapattal is
nevezett a versenyre. Kávékülönlegességekkel, fris-
sítő fröccsökkel és finom ételekkel is várták a szer-
vezők a futókat a Varga Pincészet udvarán. 

A 13. Ultrabalaton egyéni győztese 20 óra 26 perc
alatt tette meg a 220 km-es távot, míg a legjobb csa-
patváltó 13 óra 54 perc alatt kerülte meg a magyar

tengert. Az Ultrabalaton történetének egyéni rekord-
ját 2017-ben egy brit fiatalember állította fel, aki 18
óra 20 perc alatt futotta körbe a Balatont.

Kálóczi B.
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HÍREK A PIPITÉR ÓVODÁBÓL
2019. április 29-én a Pipitér Óvoda középső- és

nagycsoportosai is részt vettek azon a Zöldágjáró
rekordkísérleten, melyet a Tánc Világnapja alkalmá-
ból rendeztek Badacsonytomajon. A közös tánc során
vidám és szép élményekkel lettünk gazdagabbak.

HÚSVÉT AZ ÓVODÁBAN
Óvodánkban most is több napos készülődés,

ráhangolódás  előzte meg a húsvéti ünnepeket. Ezek-
ben a napokban a délelőtti tevékenységek során a
gyerekek nyuszis meséket, verseket, énekeket hall-
gatnak, nyuszis játékokat játszhatnak. "Nyuszi váró"
játszóházunk alkalmával különböző technikákkal és
különböző anyagok felhasználásával készíthetik  el
a Húsvét jelképeit: nyuszit, bárányt, tojásokat. Minden
évben felelevenítjük a Zöldágjárás hagyományát is.
Ezután következett a boldog tojásvadászat és a "nyu-
szi " által elrejtett ajándékok megkeresése az óvoda

udvarán. A gyerekek örömmel fedezték fel a megle-
petéseket, melyekből haza is vihettek.

Kovács Zsuzsanna 
óvodapedagógus

Fotó: ÓvodaFotó: Óvoda

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.
Forrás: Forrás: 

www.facebook.com/vargapinceszet/www.facebook.com/vargapinceszet/

LABDARÚGÁS
A Megyei Kupa VI. fordulójában a megyei I. osztály

6. helyezettjét, az Ajkai Kristály SE-t fogadta csapa-
tunk. A legjobb négy közé jutás volt a tét a Veszprém
megyei labdarúgókupában, melyet a Badacsonyto-
maji SE Bonvino csapata 5-1-es győzelmével sikere-
sen abszolvált. Labdarúgóink a győzelemmel a leg-
jobb 4 közé jutottak a Veszprém, a Devecser és a
Balatonalmádi társaságában. Az elődöntőben a
Devecser SE Szigligeten lép pályára a Badacsony-
tomaj vendégeként 2019. május 22-én 17 órakor.

MEGYEI II.O. U19 FÉRFI EREDMÉNYEK
Öskü FC – B.tomaji SE Bonvino: 0 – 2
B.tomaji SE Bonvino – Ugod SE: 0 – 2
Ősi PSK – B.tomaji SE Bonvino: 1 – 2 
B.tomaji SE Bonvino – Tótvázsony SE: 1 – 2
Csabrendek FC – B.tomaji SE Bonvino: 5 – 2 
B.tomaji SE Bonvino- Taliándörögd SE 4 - 2

MEGYEI II. O. FÉRFI FELNŐTT
Öskü FC – B.tomaji SE Bonvino: 1 – 3 
B.tomaji SE Bonvino – Ugod SE: 3 – 0 
Ősi PSK – B.tomaji SE Bonvino: 2 – 0 
B.tomaji SE Bonvino – Tótvázsony SE: 8 – 0 
Csabrendek FC – B.tomaji SE Bonvino: 1 – 9
B.tomaji SE Bonvino – Taliándörögd SE 4 – 2

BÖÉE HÍREK
Fürdőhely üzemeltetés: A magánterületre a tavalyi

évhez hasonlóan strandkártya birtokában lehetséges
a belépés. Ez a BÖÉE tagok számára 1000 Ft-ba kerül
(az érvényes tagságot igazolni szükséges), a nem
egyesületi tagoknak pedig 2000 forintot kell fizetni.
A kártya kiváltására Takács Tiborné (Magdinál) lesz
lehetőség június 10-től, naponta 10-18 óra közötti
időszakban. Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület:
Az egyesületi tagdíj felnőtteknek 1000 Ft/év, diá-
koknak, nyugdíjasoknak 500 Ft/év. Tagdíjfizetési
lehetőségek: utalással az Egyesület bankszámlájára
(72800030-15304661, B3 Takarékszövetkezet); befi-
zetés a badacsonytomaji bankfiókban, vagy Takács
Tiborné Magdinál (Arborétum u 2.).

Az örsi búcsú, a településrész védőszentjének
nevét viselő Szent Antal kápolnában a hagyományos
szentmisével veszi kezdetét június 8-án 17.30 órától,
amelyet Földi István plébános celebrál. 2019. június
15-én 17.00 órától a Badacsonyörsi Érdekvédelmi
Egyesület várja az érdeklődőket remek hangulatú
kulturális rendezvényére, a Varga Pincészet Kft. Szür-
kebarát Fogadójába (Füredi út 49. sz.).

Simonné Visi Erzsébet elnök

EZREK FUTOTTÁK KÖRBE 
A BALATONT

József Attila április 11-i születésnapjához kötődve
országszerte megünnepelték a Magyar Költészet
Napját. Ady Endre halálának századik évfordulója
alkalmából a Himfy Irodalmi Kör verses összeállítással
emlékezett a költőre a Rózsakő teremben, a Költészet
Napján.

A MAGYAR 
KÖLTÉSZET NAPJA

MEGNYITOTT AZ EGRY JÓZSEF  
EMLÉKMÚZEUM

275 BORT KÓSTOLTAK
A Badacsony Hegyközség és a Badacsonyi Bor-

vidék Hegyközségi Tanácsa április 17-én rendezte
meg a XXIX. Badacsonyi borversenyt. A jelenlévő ter-
melőket, borbarátokat Borbély Tamás, a hegyközség
elnöke köszöntötte. Mint elhangzott, a borversenyre
elég magas mintaszám érkezett, 275 bor. A tavalyihoz
képest a néhány mintás csökkenés az idei évben
talán a korábbi időpontnak, részben a 2018-as évjá-
ratnak köszönhető. A borverseny megnyitóján Kállay
Miklós professzor a badacsonyi borok szerepéről
szólt, mondván Magyarországon, ami Villányban tör-

ténik a vörösborokat illetően, az kihat minden olyan
rezdülésre, ami az ország szőlészet- borászatát jelen-
ti. Számára, ami Badacsonyban történik, az pedig a
fehérborok területén van így. Még akkor is, ha olva-
sunk egy sor olyan tanulmányt, amely azt mondja,
hogy lehet a Borvidéken nem is csak fehérborról kell
beszélni. Csanádi Csanád elmondta, hogy a borbírá-
lók hét csoportra osztva végezték munkájukat. A bor-
verseny Champion díját a Varga Pincészet Kft. 2008-
as évjáratú Kéknyelű jégbora érdemelte ki.

A Laczkó Dezső Múzeum tulajdonát képező alko-
tások ismét hazajöttek, abba a közegbe, ahol ezek
zöme megszületett, abba az épületbe, ahol Egry
József lakott, ahol a sok nehézséggel teli élete után
megpihenhetett- mondta a tárlat megnyitóján S. dr
Perémi Ágota, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója.
A látogatókat Krisztin N. László polgármester köszön-
tötte, örömét kifejezve, hogy van egy lelkes közösség,
mely segíti az emlékmúzeum fennmaradását, műkö-
dését. A Balaton és a fény festőjének egykori ottho-
nában mintegy félszáz festmény látható. A kiállítóhely
október 3-ig várja a képzőművészet szerelmeseit,
keddtől szombatig 10 és 17 óra között Badacsony
központjában, az Egry sétányon.



A legenda szerint, ha egy szerelmes pár egymás
kezét fogva üldögél egy kicsit a badacsonyi Rózsa-
kövön háttal a Balatonnak, egy éven belül összehá-
zasodnak és boldogan élnek, míg meg nem halnak.
Ez, a Rózsakőhöz fűződő legenda adta az ötletet,
hogy évről évre megszervezzék a badacsonyi pün-
kösdvasárnapi eljegyzést, mely idén tizenkettedik
alkalommal kerül megrendezésre június 9-én. A hatal-
mas bazaltkő közvetlenül a Kisfaludy-ház fölött talál-
ható. A feljegyzések alapján tudjuk, hogy a híres sze-
relmes pár Szegedy Róza és Kisfaludy Sándor ked-
venc helye volt. Ezen a nagy napon a párok és ven-
dégeik a badacsonytomaji Bazalttemplomnál történő
köszöntés és áldás után nyakukba veszik a hegyet,
ahol a Rózsakőnél ünnepélyes keretek között meg-
történik az eljegyzés. A párokat és az eljegyzési mene-
tet a Badacsonytördemic Néptánc Együttes kíséri fel
a hegyre. A vőfély különféle feladatokat ad a pároknak
és szórakoztatja a nézőközönséget is. A jó hangulatról,
vidámságról, énekről és táncról is ők gondoskodnak.
A menet a Római úton indul Badacsonyba. Közben
több megállóhely van, ahol az éttermek, borászatok
vendégül látják az egybegyűlteket egy pohár frissí-
tőre, borra. Minden megállóban vicces és játékos fel-
adatok várnak a résztvevőkre, ezek is segítik a felké-
szülést a közös életre. Mindez igazi kihívás, mely felejt-
hetetlen élményt jelent. Az eljegyzési ceremónia
során mindenki ráül a Rózsakőre és itt történik a lány-
kérés is. Van, aki a saját gyűrűjével jegyzi el párját, de
a szervező Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szal-
mából font gyűrűkkel is kedveskedik a résztvevő
pároknak, amit ajándékba kapnak. A végállomás - a
Rózsakő után- a Szegedy Róza-ház, ahol folytatódik
az ünneplés. Itt a pohárköszöntőt követően közös koc-
cintás vár a vendégekre az Eljegyzések borával, majd
kezdődhet a mulatság és a játék. A legügyesebb érté-
kes ajándékkal távozhat, hiszen a fődíj egy 2 éjszakás
badacsonyi nászút. Ha valaki még az idén szeretne
megházasodni és már meg is van hozzá a megfelelő
partnere, megéri jelentkeznie a pünkösdi eljegyzésre,
hiszen a legenda örök boldogságot ígér! A vidám
eljegyzésen való részvétel ráadásul ingyenes.

Hogyan is lehet jelentkezni? Ugyan az eljegyzésen
a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött,
ezért egy rövid bemutatkozást kell küldeni e-mail-ben
a badacsonytomaj@tourinform.hu címre. Pár mondat-

ban érdemes leírni a pároknak találkozásuk történetét,
a hobbijukat, esetleges kötődésüket Badacsonyhoz
vagy bármit, amit fontosnak tartanak elmondani.

Jelentkezési határidő: június 5.
Az Eljegyzés részletes programja 
– június 9., vasárnap:

10:45 Találkozó a badacsonytomaji bazalttemplom
(Szent Imre Bazalttemplom) előtt. Az idő betartása
fontos. A helyszínen lesz egy gyors regisztráció. 11:00
Jegyespárok ünnepélyes köszöntése, megáldása Ist-
ván atya által. Pünkösdi menet indulása kisvonattal,
útközben Pünkösd köszöntése énekkel, tánccal. A
kijelölt megállóknál borral, finomságokkal kínálják a
párokat és vendégeiket. A rendezvény alatt lakodalmi
játékokkal, hagyományokkal ismerkedhetnek meg a
résztvevők!  12:30 A vendégeket a hegyre Badacsony
központjából a jellegzetes hegyi taxik szállítják fel. Az
állomások, megállók: Borbarátok Étterem, Bacchus
Apartman & Borbarlang Vinotéka, Dísztér, Rózsakő,
Szegedy Róza-ház Irodalmi és Bormúzeum. 13:00 A
romantikus eljegyzés a szerelmesek kövénél, a
hegyen található Rózsakőnél lesz, ahol a jegyespárok
kapnak egy kézműves eljegyzési gyűrűt, hogy örökre
emlékeztesse őket a Badacsonyban tett fogadalmuk-
ra. 14:00 Koccintás a jegyespárokkal a Szegedy Róza-
háznál az Eljegyzések borával, ahol a párok kívánság
lufikat engednek el, majd sorsolásra kerül a bada-
csonyi nászút. 14:30 Közös tánc a Tördemic Néptánc-
együttessel Hasznos információ: Kérjük a jelentkező-
ket kényelmes öltözetet és lábbelit válasszanak az
útvonal miatt. További információ: Badacsonyi Céh
Turisztikai Egyesület – Tourinform iroda 8261 Bada-
csony, Park utca 14. Tel: +36-87/531-013; email: bada-
csonytomaj@tourinform.hu; www.badacsony.com
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A hagyományos Borbarangolás keretében idén 22
szombaton 17 kiváló BORÁSZAT és 4 ÉTTEREM több
mint 150 féle BORát ízlelheted meg. Az estét a gaszt-
ronómiai élmények mellett zenei, kulturális és szak-
mai programok teszik még felejthetetlenebbé.

Aktuális borvacsoráink: Május 18. 19.00 óra: Tilia
a Badacsonyi Borvendéglő; Május 25. 19.00 óra: Váli-
bor; Június 1. 19.00 óra: Barna Pince; Június 8. 19.00
óra: Folly Arborétum és Borászat. 

A hagyományos Borbarangolás keretében idén
22 szombaton 17 kiváló BORÁSZAT és 4 ÉTTEREM
több mint 150 féle BORát ízlelheted meg. Az estét a
gasztronómiai élmények mellett zenei, kulturális és
szakmai programok teszik még felejthetetlenebbé.

BORBARANGOLÁS

A BALATON MISZTÉRIUMA 
BADACSONYBAN

Több szempontból is fontos és szimbolikus hely-
szín az Egry József Emlékmúzeum kiállítóterme. Aki
szereti ezt a csodálatos tavat és érdeklődik a művészet
iránt, bizonyára ismeri a Balaton leghíresebb festőjé-
nek, Egry Józsefnek a munkásságát és emléke előtt
is tisztelgett már. Éppen ezért, sosincs könnyű dolga
egy kortárs alkotónak, ha egy-egy nagy előd által
megjelölt útra lép- fogalmazott Urbán Ágnes művé-
szettörténész, a Magyar Képzőművészek és Iparmű-
vészek Szövetségének főtitkára Veszeli Lajos „A Bala-
ton misztériuma” című kiállításának megnyitóján. 

„Ha körbetekintünk, a képeken ez a csend az, ami
azonnal – mily paradoxon – megszólal, és megérint
minket.  És azonnal eszembe ötlik egy újabb para-
doxon is. Ezeket a szinte meditatív csendességet hor-
dozó műveket egy roppant dinamikus és lármás
ember alkotta meg, aki kifogyhatatlan energiával és

„zajjal” szervez, alkot, nyüzsög, intéz tengernyi min-
dent, de leginkább is közösségeket épít, közügyeket
pártol, sokakért aggódik és cselekszik.”- mondta a
művészettörténész.

A Balaton és a partvidék életének sajátos han-
gulata mindenkit magával ragad. Veszeli Lajos így
vall egy írásában: „Amikor először pillantottam meg
a Balaton sima víztükrét és üldögéltem merengve az
ezüsthíd fényénél, nem gondoltam, hogy valaha rab
leszek, az lettem, a Balaton, a tó rabja. De hagyom
magam megadóan, mert itt élek a tó ölelésében
majd’ fél évszázada…”- mondta Berecz Nikolett intéz-
ményvezető.

A megnyitón Karancz Katalin színművész szava-
lattal, Teleki Gergő lenyűgöző zongorajátékkal műkö-
dött közre, aki mély átéléssel, alázattal adta elő Bar-
tók Béla és Liszt Ferenc műveit.

AZ ÉDESANYÁKAT
KÖSZÖNTÖTTÉK

A hagyományoknak megfelelően 2019. május 05-
én vasárnap a 10 órai istentisztelet után a Szent István
Közösségi Házban lettek köszöntve a megjelent
édesanyák és nagymamák Anyák Napja alkalmából.
Az idei évben a Tatay Sándor Általános Iskola hitta-
nosai Steiner Erika hitoktató közreműködésével adtak
elő egy felejthetetlen műsort. A megjelent édesanyá-
kat egy-egy szál fehér virággal köszöntötték.

Forintos Ervin Gyula

ROMANTIKUS PÜNKÖSDI ELJEGYZÉSI
CEREMÓNIA BADACSONYBAN, 
A RÓZSAKŐNÉL JÚNIUS 9-ÉN!



Koncertek, solymász bemutató, kézműves vásár,
vezetett séták és sok-sok játék várta május 11-én a
családokat a Folly Arborétum nyílt napján. Az egész-
napos program keretében volt véradás, valamint óriás
tobozokat is árvereztek a szervezők, az aukció bevé-
telét a Down Alapítvány Korai Fejlesztőközpontja szá-
mára ajánlották fel.

A nyílt nap keretében tartották a „Balaton-felvi-
déki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín
turisztikai célú fejlesztése” című projekt nyitórendez-
vényét is.

50 tengerparti mamutfenyő között emelt ösvény,
látogatóközpont, fogadóépület és több játékelem is
elkészült már a Folly Arborétumban annak a prog-
ramnak a keretében, amelyben 8 világörökség-váro-
mányosi helyszín konzorciumban közel 3 milliárd
forintot fordíthat turisztikai célú fejlesztésekre.

A projekt részét képezi Badacsonytomajon a Kis-

faludy út élménysétánnyá alakítása is, ennek ered-
ményeként a meglévő táji értékekre alapozva
modern, élményalapú szabadtéri interaktív kiállítás
is kialakításra kerül, az élmény teljességét pihenő-
és kilátópontok növelik – tájékoztatott Krisztin N.
László, Badacsonytomaj
polgármestere.

„A Balaton-felvidéki
kultúrtáj világörökség-
várományosi helyszín
turisztikai célú fejlesztése”
programnak konzorciumi
tagja még Szigliget, Hévíz,
Balatonfüred és Tihany is.
Magyarország 1985-ben
csatlakozott ahhoz az
UNESCO egyezményhez,
amelyben hazánk vállalta,
hogy épített és természeti
környezetét megóvja, védi
kulturális örökségeit-
emlékeztetett a projekt
megnyitóján a térség
országgyűlési képviselője,
Fenyvesi Zoltán.

A projektindítót követően megáldották a Folly
Arborétum új látogatóközpontját, valamint azt a Szent
Antal-szobrot is, amely 15 év után felújítva került visz-
sza most a ház homlokzatára.

Kálóczi B.

A Laposa Birtok és a Magyar Vöröskereszt
együttműködése már több évre nyúlik vissza.
Balatoni pincészetként a Laposa család mindig
fontosnak tartotta a véradás népszerűsítését - nyá-
ron ugyanis csökken a véradási kedv, az emberek
szabadságra mennek.  A nyári időszak szervezési
nehézségeit egy kampánnyal próbálta a Magyar
Vöröskereszt megoldani, valamint új véradópon-
tokat, helyszíneket kutat fel annak érdekében,
hogy ezalatt az időszak alatt is elérje a véradókat.

„Tavaly szintet lépett az együttműködésünk" -
mesélte Laposa Zsófia, a Laposa Birtok borásza.

„A véradás és annak motiválása számunkra csa-
ládilag különösen fontos, hiszen mi is voltunk már
szükséghelyzetben. Többek között ezért fűztük
szorosabbra 2018-ban a Magyar Vöröskereszttel
való együttműködésünket. A 2017-es évjáratú
Badacsonyi Kéknyelű borunk minden palackjából
100 forinttal támogatjuk a véradási kampányt, a
toborzási tevékenységet. A vásárlással minden
fogyasztó hozzájárul a jó ügyhöz. Büszkék vagyunk
rá, hogy a kampány jelenlegi részeredménye már
600 000 forint" - mondta Laposa Zsófia.
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AKTÍV BADACSONY
– ÉLMÉNYTÚRÁK

MAGYAR REKORD SZÜLETETT BADACSONYTOMAJON
Folytatás az 1. oldalról.

A Tánc Világnapját április 29-én ünnepeljük. Ezen
a napon a Tördemic Néptáncegyüttes és a Szín-Vonal
Alapfokú Művészeti Iskola közösen arra vállalkoztak,
hogy felállítják a zöldág-járás országos rekordját, ami
a Húsvét ünnepköréhez kapcsolódó, a tavaszt
köszöntő és a természet körforgását jelképező éne-
kes, táncos játék. A rekordkísérletben segítségül hív-
ták a badacsonytomaji gyerekek mellett Badacsony-
tördemic, Szigliget, Tapolca, Zalahaláp, Nemesgulács
és Zánka néptáncosait, akik nagy örömmel és lelke-
sedéssel vetették bele magukat a játékba. A bada-
csonytomaji Szent Imre templom előtti Hősök terén
április 29-én már kora délutántól teljes útzár mellett
készülődhettek a szervezők. A zord időjárás ellenére
a rendezvény megnyitóján, fél 2-kor a játékban részt-
vevő összes óvodás és iskolás megjelent. Beszédet
mondott Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő,
Horváth Zoltán, Badacsonytördemic város polgár-
mestere, Sebestyén István, a Magyar Rekord Egye-

sület elnöke, a magyar rekordok regisztrátora, vala-
mint Szabó Csaba, a Tördemic Néptáncegyüttes
Egyesület művészeti vezetője. Ismertették a megje-
lent érdeklődőkkel a rekordkísérlet lényegét, a zöld-
ág-járás hagyományának történetét, valamint a játék
menetét. A megnyitó beszédek után a gyerekek 4
csoportra oszlottak és visszamentek a zöldágak kiin-

duló pontjaiba: az első csapat a Városi Könyvtár, míg
a második a Weller Borház elé, a harmadik a régi
Polgármesteri Hivatal udvarára, a negyedik pedig a
Muskátli Vendéglőhöz. A gyerekek kettes sorba sora-
koztak, majd kaput tartottak zöld ággal a kezükben.
A sor egyik vége átbújt a sor másik végén lévő kapu
alatt, így mentek végig a csoportok a kijelölt útvona-
lakon a templom előtti tér irányába. A Hősök terén
találkozott össze a 4 ág, ahol közös énekléssel, tánc-
cal és játékkal zárult a zöldág-járás. Mindeközben
Sebestyén István, a Magyar Rekord Egyesület elnöke
megszámolta a gyerekeket, és örömmel jelentette
be, hogy a rekordkísérlet sikeres volt, hiszen egy-
szerre, egy időben 420 gyerek zöldágazott a téren!
Krisztin N. László, Badacsonytomaj város polgármes-
terének beszéde zárta a rendezvényt azzal az ígé-
rettel, hogy jövőre újra megkíséreli a város megdön-
teni a saját rekordját!

Farkas Judit

MÁR 600 000 FORINTNÁL TART 
A LAPOSA BIRTOK ÉS A MAGYAR 
VÖRÖSKERESZT VÉRADÁS KAMPÁNYA

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Forrás: www.facebook.com/Forrás: www.facebook.com/
follyarboretumesboraszat/follyarboretumesboraszat/

NYÍLT NAP A FOLLY ARBORÉTUMBAN
Folytatás az 1. oldalról.

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület hat éve
szervez vezetett, bakancsos túrákat. Az idei évben új
helyszínek és még több élmény vár a környéket meg-
ismerni vágyókra. Az élménytúrákon a Balaton, a
Badacsony környékének változatos hegyeit, gazdag
földtani örökségét, állat- és növényvilágát, történelmi
és kultúrtörténeti értékeit ismerhetik meg a résztve-
vők. Szakvezetéses túrát indítunk a Badacsonyon,
Szent György-hegyen, Csobáncon, Tóti-hegyen, Szig-
ligeten és Ábrahámhegyen is. A túrákon való rész-
vétel díjköteles, valamint előzetes bejelentkezés
szükséges. Részvételi díj: gyermekeknek:  6 éves
korig: ingyenes; 6-14 éves korig:  500,- Ft/fő felnőt-
teknek:  1.000,- Ft/fő Előzetes bejelentkezés szük-
séges: Tourinform Iroda, Badacsony: Tel.: +36 87/531
013; badacsonytomaj@tourinform.hu

Aktuális túráink: 
Május 19. vasárnap; 10.30 óra: Meghódítjuk a

Gulácsot! (új); 
Május 25. szombat; 10.00 óra: Túra a Szent

György-hegyen, sárkányölő Szent György nyomában; 
Június 15. szombat; 20.15 óra: Holdfénytúra a

Badacsonyon.



MAGYARORSZÁG NYERTE A LEGTÖBB NAGY
ARANYAT BRÜSSZELBEN.

Szép magyar sikereket hozott a brüsszeli 2019-
es Monde Selection borverseny. A komoly hagyo-
mányokkal rendelkező borviadalon idén 28 ország
indult és a napokban nyilvánosságra hozott ered-
ménylista szerint a versenyen eddig soha nem látott
magyar sikerek születtek. Az összesen 7 kiadott nagy
aranyból 3 magyar kézbe került, a fennmaradó 4-en
négy ország pincészetei osztoztak. Az idei megmé-
rettetés legsikeresebb szereplője az 1993-ban alapí-
tott Varga Pincészet, két nagy arany- és egy arany-
éremmel. Szintén nagy aranyat kapott még a Pannon
Tokaj Kft. is. A brüsszeli világversenyt 1961 óta ren-
dezik meg.

„Kettős győzelmet arattunk, tudomásunk szerint ez
az első eset, hogy Magyarország volt a legsikeresebb
ország valamilyen külföldi nemzetközi borversenyen
és ez az első eset, hogy a Varga Pincészet a verseny
legsikeresebb pincészete” – emelte ki Varga Péter a
pincészet alapító tulajdonosa.

„2008 óta indulunk határon túli nemzetközi verse-
nyeken és ez az első olyan külföldi szereplésünk, ami-
kor nagy aranyat értünk el, ráadásul mindjárt kettőt
is. Külön öröm, hogy az egyik nagy aranyat új, feldebrői

birtokunk érdemelte ki a Royal Egri Hárslevelűnkkel,
ami egy hónappal ezelőtt már Párizsban és Berlinben
szintén aranyérmet kapott. Igazi sikertörténetet írunk
ezzel a borunkkal.  A tavaszi párizsi 3 és a berlini 6
aranyérmünk után ennél szebben nem fejeződhetett
volna be az idei versenyszezon” – értékelte a versenyt
Varga Máté Péter ügyvezető tulajdonos.
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A hűvös idő ellenére sokan kilátogattak a
Badacsonyörsi Majális helyszínére, ahol mindenki
megtalálta a kedvére való programot. A lányokat
babakonyha, a fiúkat tengernyi legó, autópálya,
favasút és Nerf szivacslövedékes fegyverek várták.

A „batyusnak” hirdetett rendezvényen bőven jutott
mindenkinek enni-inni való a Badacsonyörsi
Érdekvédelmi Egyesület jóvoltából. A Majálisra
kilátogatókat sör, virsli, szalonnasütés és jó han-
gulat várta.

A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület 2019-ben
ünnepli megalakulásának 60. évfordulóját. A jubile-
umi évforduló méltó megünneplése céljából baráti-
családi horgásztalálkozót tartottak a Badacsonyto-
maji Strandon április 27-én, szombaton. A program
reggel 6 órakor jó hangulatú, horgászversennyel kez-
dődött, melyen a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület
tagjai szép számmal vettek részt. A nap folyamán
Madarász Ildikó, a „Balaton Háziasszonya” interaktív
élménykóstolója volt az egyik legnagyobb kedvenc,
ahol különleges, mégis könnyen elkészíthető fogá-
sokat kóstolhattak az érdeklődők. A gasztronómiai
bemutatón egyebek mellett tonhalkrém, céklás
nokedli, halas tekercs került a tányérokra. A megkós-
tolt ételek receptjeit is megosztotta Ildikó az érdek-
lődőkkel. A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület tag-
jainak jóvoltából ropogós sült pontyszeleteket lehe-
tett kóstolni, ami szintén nagyon forgalmas standnak
bizonyult a nap folyamán a kilátogatók körében. A

kisgyermekekre is gondoltak a szervezők, egész nap
a Fanyűvő Játékpark fajátékaival játszhattak kicsik és
nagyok egyaránt. A zenei hangulatfelelős DJ Rádai
volt, aki a retro életérzést a 80-as, 90-es évek zené-
ivel tette még különlegesebbé és hangulatosabbá. 

Farkas JuditAz egyesület idén ünnepli fennállásának 60.
évfordulóját, és ebből az alkalomból Ünnepélyes
Elnökségi ülést tartott. Ezen az ülésen részt vett a
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazga-
tója Szári Zsolt, a Bakony-Balaton Horgász Szövetség
Elnökségi tagja Puskás István, Krisztin N. László
Badacsonytomaj polgármestere, valamint Nagy
Lajos, Laposa Bence, Nagy Miklós képviselők. Fekete
Ferenc BSHE elnök köszöntője és visszaemlékezése
után Szita Lászlónak, mint az egyesület első elnöké-
nek és Németh Kálmánnak, aki az egyesületnek több
évtizedekig volt pénztárosa emlékplakettet adott át
az elnök. Az egyesület abban a megtiszteltetésben
részesült, hogy a MOHOSZ-tól díszoklevelet, a
BBHSZ-től emlékplakettet kapott ezen a különleges
napon. A BHN Zrt. vezérigazgatója emléktárggyal
köszöntötte az egyesületet. Badacsonytomaj polgár-
mestere a városi ünnepség keretében köszöntötte
fel az egyesületet. Ezt követően jó hangulatú beszél-
getés és a Menü Kft. ízletes estebédje következett.

További híreink
A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület tagjainak

és az idelátogató vendégeknek a horgászregisztráció,
a tagdíjbefizetés éves területi jegy, valamint a napi
és heti jegyek kiadása a Tájház udvarban lévő Ponty
Fanatik horgászboltban történik ez évben, nyitvatar-
tási időben.

A Badacsonyi Sporthorgász Egyesületnél 2019
májusától lehetőség van horgászvizsga letételére,
melynek menete a következő.

- regisztrálás a Bakony-Balaton Horgász Szövet-
ség oldalán

- vizsgahelyként bejelölni a BBHSZ Badacsonyi
Horgászvizsga Bizottsága.

Figyelem! A horgászvizsgára jelentkezés határ-
ideje: vizsganapot megelőző 2. nap!

A vizsga helyszíne: Badacsonytomaj Könyvtár
(Badacsonytomaj, Fő utca 19.)

Ideje: minden hónap utolsó péntek 16 óra 
A következő alkalom: 2019. május 31.

Horgászegyesületi tájékoztató
Tájékoztatom a Badacsonyi Sporthorgász Egye-

sület tagjait, hogy vásároltunk egy sójázót, csónak
szállító kézi kocsival, amely a badacsonytomaji strand
Badacsony felé eső részén van elhelyezve. Tavasszal
április és május, ősszel pedig október és november
hónapokban használhatják ingyenesen a tagtársak.
A bejárati kapu lakatkulcsát a helyi horgászboltban
Tóth Zoltánnál lehet elkérni, illetve visszaadni. Remél-
jük, hogy új szolgáltatásunkat sokan igénybe veszik.

Fekete Ferenc elnök

MAJÁLIS BADACSONYÖRSÖN

Felnőtt: I. Csordás János; II. Jánka István; III. Frantal
Tivadar.
Különdíjak: 
A legtöbb halat (db) fogó horgász: Csordás János.
A legnagyobb halat fogó horgász: Csordás János.

Gyermek: I. Hidvégi Zoltán; II. Margittai Zalán; III.
Kiss Levente.
Különdíj:
A legtöbb halat (db) kifogó gyermekhorgász: Mar-
gittai Zalán.

HORGÁSZVERSENY EREDMÉNYEK

A BADACSONYI
SPORTHORGÁSZ-
EGYESÜLET HÍREI

BARÁTI-CSALÁDI HORGÁSZTALÁLKOZÓ

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Fotó: Varga PincészetFotó: Varga Pincészet

Fotó: BSHEFotó: BSHE

MEGÁLLÍTHATATLANOK 
A MAGYAR PINCÉSZETEK 
A NEMZETKÖZI BORVERSENYEKEN



„Békesség nektek! Amint engem küldött az
Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20,21)

János evangélista,
miután elbeszélte Jézus
tragikus kereszthalálát,
amely megzavarta és
félelemmel töltötte el a
tanítványait, meglepő
hírt közöl: Jézus feltá-
madt és visszatért övéi

közé! Húsvét reggelén ugyanis a Feltámadott felis-
merhetően megmutatkozott Mária Magdolnának.
Ugyanaznap este pedig megjelent a tanítványoknak,
akik mély fájdalmukban leverten és csalódottan
bezárkóztak házukba. Jézus keresésükre indul, mert
újra találkozni szeretne velük. Nem számít, hogy meg-
tagadták és elmenekültek a veszély elől, hanem
inkább megmutatja nekik a szenvedések nyomát a
kereszten meggyötört testén, a sebhelyet a kezén és
átszúrt oldalán. Első szavaival békét kíván: igazi aján-
dék ez, mely a lélek mélyére hatol, és átalakítja az
életünket. A tanítványok ekkor végre felismerik, és újra
öröm tölti el őket, mert ők is úgy érzik, begyógyultak
sebeik, vigaszt és fényt találnak újra együtt Urukkal
és Mesterükkel. Ezután a Feltámadott nagyon fontos
feladatot bíz erre a kis, törékeny csoportra: menjenek
ki az utakra, és vigyék a világba az evangélium újdon-
ságát, ahogyan Ő tette. Micsoda bátorság a részéről!
Amint az Atya bízott őbenne, Jézus is teljesen meg-
bízik tanítványaiban. Végül Jézus – fűzi hozzá János
evangélista – „rájuk lehel”, azaz megosztja velük benső
erejét, a szívet és elmét megújító Szeretet-Lelkét.

„Békesség nektek! Amint engem küldött az
Atya, úgy küldelek én is titeket.”

Jézus átélte az emberi lét teljességét: megta-
pasztalta a barátság örömét, a megtagadás fájdal-
mát, a munka fáradalmát és az úton lét fáradtságát;
tudja, hogy milyenek vagyunk, ismeri a korlátainkat,
a szenvedést és a kudarcot, amelyet nap mint nap

megtapasztalunk. És mint a bezárkózott tanítványo-
kat, bennünket is fölkeres egyenként a sötétségünk-
ben, bezártságunkban, és megbízik bennünk. A fel-
támadt Jézus azt kéri, hogy járjuk vele együtt a béke
és az élet útját, hogy aztán ebben másokat is része-
síthessünk. Elküld, hogy tanúságot tegyünk a vele
való találkozásunkról, hogy „kilépjünk” önmagunkból,
törékeny biztonságaink és korlátaink közül, hogy idő-
ben és térben folytassuk a küldetését, amelyet az
Atyától kapott: adjuk hírül, hogy Isten a Szeretet.

„Békesség nektek! Amint engem küldött az
Atya, úgy küldelek én is titeket.”

Chiara Lubich ezt az életigét 2005 májusában így
magyarázta: „Ma már nem elégségesek a szavak. […]
Az Evangélium hirdetése akkor lesz hatékony, ha az
élet tanúságtételén alapul, mint az első keresztények
esetében, akik elmondhatták: »Azt hirdetjük nektek,
amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk…«
Akkor lesz hatékony, ha rólunk is elmondható lesz
majd, ami róluk: »Nézd, hogy szeretik egymást,
készek az életüket adni egymásért.« Akkor lesz haté-
kony, ha konkrét módon éljük a szeretetet úgy, hogy
adunk: válaszolunk a szükséget szenvedőknek, képe-
sek vagyunk ételt, ruhát vagy otthont adni annak,
akinek nincs, barátságot annak, aki magányos vagy
reményvesztett, támaszt annak, aki próbatételekkel
küzd. Ha így élünk, Jézus vonzerejéről teszünk tanú-
ságot a világban, és másik Krisztussá válva hozzájá-
rulunk ahhoz, hogy műve folytatódjék.” 

„Békesség nektek! Amint engem küldött az
Atya, úgy küldelek én is titeket.”

Mi is Jézus keresésére indulhatunk a fájdalomtól
és a magánytól szenvedő emberekben. Nagy tiszte-
lettel fölajánlhatjuk, hogy haladjunk együtt az élet
útján a béke felé, amelyet Jézustól kapunk. M. Pia is
ezt tette a barátaival egy dél-olaszországi kis köz-
pontban, ahol a menekülteket szolgálják, akiknek
arcáról az elszenvedett háborúk és erőszakos tettek
fájdalmas történetei olvashatók le.

„Hogy én mit keresek itt? – tette föl a kérdést M.
Pia. – Jézus ad értelmet az életemnek és tudom, hogy
őt ismerhetem föl és vele találkozhatom főleg a leg-
sebzettebb testvéreimben. Az egyesületünkön
keresztül fölajánlottuk nekik az olasz nyelvoktatást,
és a segítségünket a munka- és lakáskeresésben,
hogy először az anyagi szükségleteiket elégítsük ki.
Megkérdeztük, hogy lelki segítséget is igényelnének-
e, és ezt nagy örömmel fogadták az olasz kurzusra
járó ortodox asszonyok. Egy másik központba baptista
keresztények is érkeztek. A baptista lelkész segítsé-
gével megszerveztük, hogy vasárnaponként elkísérjük
őket az istentiszteletre, jó néhány kilométernyire.
Ebből a konkrét szeretetből megszületett és meg-
erősödött a keresztények között a barátság, amelyet
aztán tovább építettünk közös kulturális alkalmakkal,
kerekasztal-beszélgetésekkel és koncertekkel is. Föl-
fedeztük, hogy egyetlen nép vagyunk, mely az egy-
ség építésének új útjait keresi a különbözőségben,
hogy együtt tehessünk tanúságot Isten Országáról.”

L M István atya

BADACSONY 2019. május EGYHÁZ

www.badacsonytomaj.hu

Mely festőművész alkotása látható a képen? A sikeres
megfejtők közül egy szerencsés tárgyjutalomban
részesül! A nyerteseket postai úton/e-mailben érte-
sítjük. A megfejtések leadási határideje: 2019. június
5. A megfejtéseket postán és e-mailben
(media@badacsonytomaj.hu) is elküldhetik, vagy
leadhatják személyesen Badacsonytomaj Város
Önkormányzat Kulturális Intézménye irodájában
ügyfélfogadási időben. Kérjük a megfejtőket, hogy
elérhetőségüket (e-mail cím és telefonszám) feltét-
lenül adják meg!
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zett írások megjelenését nem garantáljuk.

IMPRESSZUM

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) H.: 12.30-16.00 óráig; Sz.:
13.00-16.00 óráig; P.: 08.00-12.00 óráig (K., Cs. zárt nap).
Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289
Fogadóórák: 
(előzetes bejelentkezés a +36-87/571-270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első H.: 14.00-16.00 óráig,
Orbán Péter alpolgármester
minden hónap harmadik H.: 14.00-16.00 óráig
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második H.: 14.00-15.00 óráig
Wolf Viktória jegyző
minden hónap első Sz.: 13.00-16.00 óráig
Dr. Gáli Mihály ügyvéd fogadóórát tart a soros Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság üléseinek napján a Városházán
13.00-15.00 óráig
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ábrahámhegyi Kirendeltsége:
minden hónap első szerdája 09.00-11.00 óráig
Badacsonytomaj VN Kft. +36-87/571-048, Fax: +36-87/571-
057, e-mail: uzemeltetes@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu 
Fogadó óra: H., Sz., P. 08.00-14.00 óráig
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., Sz., P.: 10.00-18.00 óráig, Szo.: 09.00-
13.00 óráig. Tel: +36-87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény – Tájház: Zárva
Egry József Emlékmúzeum: Nyitvatartás: május 3-tól októ-
ber 3-ig. K-Szo.: 10.00-17.00; V-H: Zárva
Orvosi rendelők (Badacsonytomaj, Kert u. 32.)
Gyermekorvosi ellátás: dr. Karasszon Diána. Rendelési
idő: H., K., Sz., P.: 11.00-13.00 óráig, Cs.-ön nincs rendelés.
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: +36-87/471-123. Rendel:
H., Sz., Cs., P.: 08.00-12.00 óráig, K.: 14.00-16.00 óráig.
Sürgős esetben hétköznap 08.00-16.00 óráig hívható: +36-
30/901-9869. Hétköznap 16.00 órától másnap reggel
08.00 óráig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.:
(átszervezés miatt) +36- 88/412-104 vagy 104

Fogászati alapellátás (Badacsonytomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: +36-87/471-689):
H.: 08.00-14.00 óráig, K.: 14.00-19.00 óráig, Sz.: 08.00-14.00
óráig, Cs.: 12.00-19.00 óráig, P.: 08.00-14.00 óráig.
Kezelésre időpont egyeztetéssel lehet jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon:
08.00-14.00 óráig, Veszprém, Halle u. 5/E, Telefon: +36-
88/425-228
Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálata 
Védőnő: Poszlovszky Krisztina. Elérhetőségei: +36-30/511-
9521, +36-87/471-698 (munkaidőben)
E-mail: badacsonyivedono@gmail.com
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsadás:
Cs.: 08.00-10.00 óráig, Csecsemő, gyermek és ifjúsági
tanácsadás: Cs.: 10.00-12.00 óráig
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sz.: 11.00-12.00 óráig
Krausz Noémi Tel.: +36-30/426-2207
Gyermekjóléti fogadóóra: Sz.: 11.30-12.00 óráig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) +36-87/471-012
H. – Sz. – P.: 07.30-11.10 óráig, 12.50-17.00 óráig
K. – Cs.: 07.30-12.00 óráig, 12.30-17.00 óráig
Szo.: 08.00-10.00 óráig (ügyelet Tapolcán)
Sellyei Gábor hegybíró 
Tel.: +36-87/431-040, +36-70/489-8569, 
e-mail: sellyei.gabor@hnt.hu
Fogadóórák: H. – Cs.: 08.00-12.00 óráig (Kutatóintézet)
Hatósági állatorvos:
dr. Barátossy György Tel.: +36-70/436-5053
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság – parancsnokság 
Badacsonytomaj, Fő utca 62. Tűzoltóparancsnok: Molnár
Péter László Tűzoltó Alezredes
Badacsonytomaji Rendőrőrs 112
Badacsonytomaj, Kert u. 33.
Körzeti megbízott: Pintér György r.ftörm.  
Őrsparancsnok: Sztrik Ákos r.főhadnagy 
Polgárőrség: Arany György +36-30/271-7552
Kábeltelevízió hibabejelentés:
ElektroV szerviz: +36-87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14. Tel/fax: +36-
87/531-013. Nyitva: H. – P.: 10.00-16.00, e-mail: badacsony-
tomaj@tourinform.hu
Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné /Ella/
Tel.: +36-30/422-9081, e-mail: kormendi4@freemail.hu 
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