
Hazánk nagy jelentőségű borvidékeinek egyik kiemel-
kedő őszi programja a Badacsonyi Borvidék szeptem-
beri ünnepe, a Badacsonyi Szüret. A 2019. szeptember
6-8. között zajló nagy múltú rendezvény színvonalas
programjai közepette a látogatók betekintést nyerhet-
nek a vidék borkészítésének történetébe, a térség
gasztronómiai hagyományaiba.

Részletek az 5. oldalon.

Tudósításunk a 4. oldalon.

BADACSONY
Havonta megjelenő közéleti lap

XXIX. évfolyam 8. szám | 2019. AUGUSZTUS

ÚJRA BADACSONYI SZÜRET

Badacsonytomaj lengyel testvértelepüléséről érkeztek
pedagógusok július utolsó hetében. A vendégek megis-
merkedtek a tóparti kisváros, valamint a környék neve-
zetességeivel is.

További részletek a 3. oldalon.

LENGYEL PEDAGÓGUSOK 
AZ ISKOLÁBAN

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

A Badacsony Bor7 a badacsonyi bor és termelőinek ünnepe.  A vulkanikus talajról származó badacsonyi boroknak
egyedi karakterük van.  Ezt bizonyították a környék leghíresebb borászatai július utolsó két hetében. 14 pincészet,
borbirtok kínálta az istenek nektárjának is nevezett badacsonyi bort, több mint 30 koncert várta a látogatókat a
17 nap alatt.

www.badacsonytomaj.hu

BADACSONY BOR7
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JELÖLT, LISTA ÁLLÍTÁSA 
AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON

A helyi önkormányzati képviselők és polgármes-
terek 2019. évi választásának eredményeképp kerül-
nek megválasztásra a települési önkormányzati kép-
viselők, a megyei közgyűlések tagjai, valamint a tele-
pülési polgármesterek.

A jelölt- és listaállítás általános
szabályai

A helyi önkormányzati képviselők és polgármes-
terek választásán jelölt minden nagykorú magyar
állampolgár, valamint az Európai Unió más tagálla-
mának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagy-
korú állampolgára lehet, aki a központi névjegyzék-
ben szerepel.

Míg az aktív választójognak, vagyis a szavazás
jogának feltétele a magyarországi helyben lakás,
addig a passzív választójognak, a választhatóságnak
nem. Így az a nagykorú magyar állampolgár, aki
magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek válasz-
tásán szavazati joggal nem, de passzív választójoggal
rendelkezik, vagyis választható, feltéve, hogy kérelme
alapján a központi névjegyzékben szerepel.

Fontos szabály az is, hogy a választhatóság joga
nem kötődik ahhoz a településhez, amelyben a jelölt
lakcíme található, vagyis a választópolgár bármely
településen, választókerületben választható.

A választhatóság jogának korlátai

Nem választható, vagyis nem lehet jelölt
• akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási

képességének korlátozottsága miatt a bíróság a
választójogból kizárt,

• aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés
büntetését tölti,

• aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kény-
szergyógykezelését tölti,

• aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős íté-
let hatálya alatt áll,

• az Európai Unió más tagállamának magyaror-
szági lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az
állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági
vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e
jog gyakorlásából.

Polgármesterjelölt
A polgármester-választáson a település egy

választókerületnek számít.
A polgármester-választáson a jelölt:
• párt jelöltje,
• egyesület jelöltje, vagy
• független jelölt lehet.
Egy személy csak egy településen fogadhat el

jelölést.
Az első két esetben (párt és egyesület jelöltje)

szükséges, hogy a civil szervezetek bírósági nyilván-
tartásában a választás kitűzésekor jogerősen szereplő
pártot/egyesületet valamelyik területi választási
bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság jelölő
szervezetként nyilvántartásba vegye. Két vagy több

jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.

Polgármesterjelölt Badacsonytomaj városban az
lehet, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú tele-
pülés választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek
ajánlott.

A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi
választási iroda vezetője állapította meg 2019.
augusztus 8-án, mely 1/2019.(VIII.08.) HVI közlemény
szerint Badacsonytomajon a polgármesterjelölt állí-
tásához szükséges ajánlások száma: 57 fő.

Ajánlás

Polgármester-jelöltet ajánlani csak az illetékes-
séggel rendelkező Badacsonytomaji Helyi Választási
Iroda (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.) által kiadott,
sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet. 

Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a füg-
getlen jelöltként indulni kívánó választópolgár,
illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Válasz-
tási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett
jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy
útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű
formanyomtatvány szolgál, amelyet a helyi választási
irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

Az ajánlóívek átvétele

A választási iroda legkorábban a szavazást meg-
előző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-én (szom-
baton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt
mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

A polgármesterjelölt bejelentése

A polgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást
megelőző 34. napon, azaz 2019. szeptember 9-én
16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával
a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási
bizottságnál. Az ajánlások szakaszos leadására
nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább
annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz
szükséges érvényes ajánlások számát. 

A polgármester-jelölt bejelentésére az E2 jelű
formanyomtatvány szolgál.

Az ajánlóívek leadása

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni
2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a választási iro-
dának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz aján-
lást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon,
azaz 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell vissza-
adni.

A polgármesterjelölt 
nyilvántartásba vétele

Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltéte-

leknek megfelel, a polgármester-jelöltet a helyi
választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a Fővá-
rosi Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentéstől
számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

Ha a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba
vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja,
a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a jelölt
bejelentésére nyitva álló határidőig, 2019. szeptember
9-én 16.00 óráig – pótlólag újabb ajánlásgyűjtő íveket
igényelhet, újabb A4 jelű nyomtatvány benyújtásával.
A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott aján-
lásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott
ajánlásokhoz.

A közös polgármesterjelölt 
állítására vonatkozó szabályok

Két vagy több jelölő szervezet közös polgármes-
ter-jelöltet is állíthat.

Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő
jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az
A4 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen
kell bejelenteniük az E2 jelű nyomtatványon.

Egyéni listás jelölt
A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú települé-

sen a képviselők választása ún. egyéni listás válasz-
tási rendszerben történik. Ebben a választástípusban
a település egésze alkot egy választókerületet. A
képviselők száma a lakosságszám arányában változik
a következők szerint:

• 100 lakosig 2 fő,
• 1000 lakosig 4 fő,
• 5000 lakosig 6 fő,
• 10 000 lakosig 8 fő.

A települési önkormányzat képviselő-testülete
tagjainak számát a helyi választási iroda vezetője
határozta meg a 2019. január 1-jei lakosságszám alap-
ján.

Badacsonytomaj településen – egyéni listás
választási rendszerben – a képviselők által megsze-
rezhető mandátumok száma: 6 fő.

Jelölés

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a tele-
pülés választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások számát a
helyi választási iroda vezetője állapította meg 2019.
augusztus 8-án, mely 1/2019.(VIII.08.) HVI közlemény
szerint Badacsonytomajon az egyéni listás képvise-
lő-jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 19
fő.

Ajánlás

Jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendel-
kező (az indulás helye szerinti) Badacsonytomaji Helyi
Választási Iroda (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.)
által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.



Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a füg-
getlen jelöltként indulni kívánó választópolgár,
illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Válasz-
tási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett
jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy
útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű
formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye
szerinti helyi választási irodában bárki, meghatalma-
zás nélkül leadhat.

Az ajánlóívek átvétele

A helyi választási iroda legkorábban a szavazást
megelőző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-én
(szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igé-
nyelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

Az egyéni listás jelölt bejelentése

A jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34.
napon, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell
bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartás-
ba vételre illetékes (az indulás helye szerinti) helyi
választási bizottságnál. Az ajánlóívek szakaszos lea-
dására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával leg-
alább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöl-
tállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát.

Az egyéni listás jelölt bejelentésére az E2 jelű
formanyomtatvány szolgál. 

Az ajánlóívek leadása

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni
2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a helyi választási
irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz
ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon,
azaz 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell vissza-
adni. 

Az egyéni listás jelölt 
nyilvántartásba vétele

Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltéte-
leknek megfelel, az egyéni listás jelöltet a helyi
választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől szá-
mított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

Ha a helyi választási bizottság a jelölt nyilvántar-
tásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt
elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet –
a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, 2019.
szeptember 9-én 16.00 óráig – pótlólag újabb aján-
lásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 jelű nyomtat-
vány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határ-
időben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a
korábban már leadott ajánlásokhoz.

A közös egyéni listás jelölt 
állítására vonatkozó szabályok

Két vagy több jelölő szervezet közös egyéni listás
jelöltet állíthat.

Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő
jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az
A4 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen
kell bejelenteniük az E2 jelű nyomtatványon. A közös
jelöltre vonatkozó szabályok a továbbiakban meg-
egyeznek az önálló jelölt állításának szabályaival.

A tájékoztatás nem teljeskörű. További információ:
www.valasztas.hu
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LENGYEL PEDAGÓGUSOK AZ ISKOLÁBAN
Július 22. és 25. között testvér településünkről,

Czempinből 16 lengyel pedagógus vendégeskedett
iskolánkban. Megtekintették kisvárosunk, a környék
nevezetességeit és persze fürdés a Balatonban sem
maradhatott ki a programból. Egy nap után már töb-
ben megfogalmazták, hogy szeretnének erre a cso-
dálatos helyre családjukkal is visszajönni. A tantes-
tülettel igyekeztünk a 4 napot úgy összeállítani, hogy
sok élményben legyen részük. 

A pedagógusok látogatása folytatása a több éves

kapcsolatnak. Két éve lengyel diákok jártak nálunk,
tavaly pedig 30 tatays tanuló utazhatott Czempinbe.
Ezek a kölcsönös látogatások azt bizonyítják, hogy a
távolság ellenére a két település és az iskola barát-
sága élő és nagyon jó. 

Reméljük az itt töltött idő után a pedagógusok is
jó hírét viszik Badacsonytomajnak Lengyelországba
és a két iskola együttműködésének további folytatása
is lesz.

Krisztin N. Lászlóné

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és vendége-

inket, hogy az előző évektől eltérően a Badacsony
Strand augusztus 19-én, a Badacsony Fényvarázs és
tűzijáték ideje alatt, pénztárzárás után ( 19 óra) meg-
hosszabbított nyitvatartással várja Önöket. 

Tanulva a tavalyi év zsúfoltságából, a tűzijáték
ideje alatt sem zár be a strand, a nyitvatartási időt
meghosszabbítottuk.  Így ezen a napon 23 óráig, a
megfelelő szolgáltatásokkal várjuk Önöket.

Megkérünk mindenkit, hogy a várható nagy lét-
számra való tekintettel figyeljenek és vigyázzanak
magukra és egymásra!

Éljenek a lehetőséggel és érezzék jól magukat!      
Badacsonytomaj VN Kft.

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Folytatás az 1. oldalról.

Ebek veszettség elleni éves, kötelező, összeve-
zetéses oltásának időpontjai:
Badacsonytomaj:
09.03. kedd 7,30 - 8,30 Sportpálya
09.03. kedd 9,00 - 9,30 régi hivatal parkolója
09.03. kedd 16,00-16,30 Sportpálya
Badacsony:
09.04. szerda 8,00-8,30 Felső Bazársor
09. 04. szerda 16,00-16,30 Felső Bazársor
Badacsonyörs:
09. 04. szerda 9,00-9,30 ÁFÉSZ bolt mellett
09. 04. szerda 17,00-17,30 ÁFÉSZ bolt mellett
Pótoltás:
09.10. kedd 17,00-17,30 régi hivatal parkolója

Az oltást végzi: Dr. Varga Ottó Badacsonyto-
maj, Erdős u 11. Tel.: 06 30 9375015

Minden 3 hónapos kort betöltött ebet évente
veszettség elleni védőoltásba kell részesíteni, és
minden 3 hónapos kort betöltött ebet transpon-
derrel (chip) kell megjelölni!

Veszettség elleni oltás díja az összevezetés
helyén: 5000 Ft.

Plusz költség: a féregtelenítés, az új oltási
könyv, a chip behelyezés és a háznál történő
oltás.

Az oltási könyveket szíveskedjenek elhozni!

EBOLTÁS

A Tatay Sándor Általános  Iskola
könyvosztásának időpontjai:
2019. augusztus 26. : 8.00 – 16.00
2019. augusztus 27. : 8.00 – 16.00

A Tatay Sándor Általános  Iskola
tanévnyitó ünnepsége:
2019. szeptember 02. 8.00 óra

JELÖLT, LISTA ÁLLÍTÁSA 
AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON
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DŰLŐRE FUTUNK – FUSD KÖRBE A HEGYET!
Körbefutni hazánk legtekintélyesebb tanúhegyét

már önmagában is kihívás és inspiráló feladat – hát
még ha jótékonysági “lába” is van az eseménynek.
Idén újra Dűlőre futunk, augusztus 24-én várják a
bátor jelentkezőket. A badacsonyi Laposa Birtok és a
Tigra SE által szervezett esemény minden évben
más-más jótékonysági szervezetet, ügyet támogat,
idén a FODISZ-t (Fogyatékosok Országos Diák-, Ver-
seny- és Szabadidősport Szövetsége) támogatják a
bevételből. A futás mindenképpen “családi ügy”
Laposáéknál, Bencét, Lillát és Zsófit minden évszak-
ban könnyű elkapni, ahogy a Római út mentén épp
reggeli edzésüket végzik, de ilyen környezetben nem
csak nekik megy könnyebben a futás. “A 12 kilomé-
teres távot teljesítheted egyéniben vagy váltóban is,
a nevezési díjadat pedig jótékony célokra fordítjuk” –
mondja Laposa Bence, aki szerint az emelkedők miatt
érdemes beosztani az erőt és előre készülni a nehe-
zebb szakaszokra. "A szakaszok nem kívánnak profi

futó teljesítményt, ha edzésben vagy, nyugodtan
nekiindulhatsz, a többiek energiájával egészen biz-
tosan célba jutsz! Bár az is egy stratégia, ha egy emel-
kedőt jobban bíró csapattagot osztotok be a hegy-
menetekre" - mondja Laposa Zsófi. A távot maximum
3 fős váltóban lehet teljesíteni, a váltó szakaszok 3, 4
illetve 5 kilométeresek. Családi váltókat is várnak, itt
a lényeg, hogy egy fő 16 év alatti legyen. Az esemény
rangját mutatja, hogy számos híresség mellett fontos
támogatói vannak, a futás védnöke Balogh Gábor
kétszeres világbajnok öttusázó és Szekeres Pál, olim-
piai bronzérmes, háromszoros paralimpiai bajnok
magyar tőr-és kardvívó. 

A futás 10 órakor indul a felújított és júniusban
átadott birtokközpont, a Hableány elől (Badacsony
központja, a vasútállomástól 3 percre). A futás után
célba érni a legjobb, ennél talán csak az a jobb, hogy
20 órától a frissTeraszon folytatódik a nap egy after-
partyval. 

Badacsony és a bor kéz a kézben jár hosszú évszá-
zadok óta. Hogy mikor ültették ezen a tájon az első
szőlőtőkéket? Pontosan nem tudni. Régészeti ásatások
támasztják alá, hogy az itt élő emberek már 2000 évvel
ezelőtt is felismerték a hely kiváló szőlőtermesztési
adottságait. A hegy, a víz, a klíma, a bor olyan konstel-
láció, amely kevés településnek adatik meg. Ranolder
püspök a XIX. században ezt így fejezte ki: „s ez a hely,
ahol állunk a világ leggyönyörűbb vidéke. …egykor az
idegen nemzetek utazói ezren és százezren jönnek ide
majd, hogy amikor már minden szépet láttak, minden
szépséget itt együtt lássanak.” A püspök találkozását a
gyönyörű tájjal Eötvös Károly mesélte el Balatoni utazás
című remek könyvében. (Eötvös, 1982. 252. o.).

A Badacsony Bor7 a badacsonyi bor és termelőinek
ünnepe.  A vulkanikus talajról származó badacsonyi
boroknak egyedi karakterük van.  Ezt bizonyították a
környék leghíresebb borászatai július utolsó két heté-
ben. 14 pincészet, borbirtok kínálta az istenek nektár-
jának is nevezett badacsonyi bort, több mint 30 koncert
várta a látogatókat a 17 nap alatt. A július 28-ig tartó
rendezvénysorozat megnyitóján Jakab István, az
Országgyűlés alelnöke, a Badacsony Bor7 fővédnöke
úgy fogalmazott: A jó bornak még mindig kell cégér,
hiszen nagy a verseny a hazai és nemzetközi borpia-
cokon. Köszöntőjében elmondta, hogy borszerető
emberként azért vállalta el a felkérést, hogy szólhasson,
mit jelent ápolni a hagyományokat és továbbvinni a
többszáz éves borkultúrát. 

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő köszön-
tőjében arról beszélt, hogy hazánkban a turizmus szár-
nyal, évről-évre újabb rekordok dőlnek meg, melyhez
a badacsonyi régió borászai is nagyban hozzájárulnak.

Krisztin N. László polgármester köszöntőjében
elmondta, hogy a badacsonyi bor elmaradhatatlan
része ünnepeinknek. Minden borral kapcsolatos ese-
mény ünnep, nekünk itt élőknek a bor megélhetést, a
természettel, az Istennel, az őseinkkel való kapcsolat-
tartást is jelenti. Fontos, hogy sokszor megemlékezzünk
a magyar borról, ezáltal annak jó hírnevét erősítsük.   

A megnyitón a Vinum Vulcanum Badacsonyi Bor-
lovagrend újabb taggal gyarapodott. A rendezvény
fővédnöke, Jakab István megfelelt a próbatételnek - a
kettő felkínált bor közül kiválasztotta a Badacsonyi Kék-
nyelűt, majd elfogyasztása közben bírálatot mondott
a borról-, esküjét letette, így felvételt nyert a rendbe.  

A borlovagrendi avatást követően a Badacsonyi
Hegyközségi Borverseny eredményeit hirdették ki és
a díjnyertes borokat kóstolták a vendégek.             B.N.

Folytatás az 1. oldalról.

BOR7 
BADACSONYBAN

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.



Nehéz eldönteni, hogy melyik a szebb látvány: a
Balaton a Badacsonyról vagy a Badacsony a Balatonról.
Varázsa van e hegynek, áhítatot ébreszt, tekintélyt
teremt maga körül. Van valami rejtély  bazalttornyaiban,
ezer ódon várbástyákat idéznek, komorságuk csak
fokozza a szőlőborította napfényes lankák vidámságát.

A Badacsonyt még varázslatosan szép tájának fel-
fedezése előtt világhíressé tette bora. A XVIII. század-
ban még sokáig nem folyt mintaszerű szőlőmívelés a
hegyen, s Kitaibel Pál jegyzi fel 1799-ben, hogy a Bada-
csonyon nem sorban ültetik a szőlőt, míg a fajtákra
vonatkozólag megjegyzi, hogy a legtöbb a fehér szőlő
és a Kéknyelű.

A Balaton partján talán a Badacsony fekszik a lege-
lőnyösebben déli fekvésben, nagyon kedvező hajlás-
szöggel. Az 1850-es években főleg a Badacsonyi Riz-
ling, a Kéknyelű, a Furmint és a Szürkebarát terjedt el.

Vidékünk legszebb hagyományai közé tartozik a
szüreti mulatság, a badacsonyi szüret és szüreti mulat-
ság pedig – a hegyaljai mellett – a „legfényesebb”,
„legmulatságosabb” volt Magyarországon már a XVIII.
és a XIX. században is.

Gondoljunk csak a mindmáig leghíresebb, Kisfa-
ludy Sándor és Szegedy Róza nevétől elválaszthatatlan
1795-ös badacsonyi szüretre. A kora őszi színekben
pompázó hegyoldal ezen a szüreten is nóta- és zene-
szótól volt hangos. Itt bontakozott ki Szegedy Róza és
Kisfaludy Sándor szerelme, s ekkor született a szerel-
mükből táplálkozó romantika, amely nélkül ma sem
lehet elképzelni Badacsonyt, s amelyet Kisfaludy köl-
tészete tett ismertté az egész országban. Költészete
szinte elválaszthatatlan a Badacsonytól. Könnyed dal-
lamos versei és regéi hívták fel az ország figyelmét
Badacsonyra.

A XIX. században megjelent számtalan, Badacsonyt
és az itteni szüretet magasztaló írás. Ezek közül elég,
ha csak a Tudományos Gyűjteményt idézzük 1827-ből:
„Lehetetlen, hogy valaki hidegen maradjon a bada-
csonyi szüreten és az elragadtatás örömébe ne essen.”

A szüret, különösen a bőséges szüret, mindenki
számára ünnep volt Badacsonyban. A földbirtokosnak
a jómódot, a gazdagságot, a szőlőművelőnek pedig a
kenyeret jelentette.

A múltban a nagyobb szőlőbirtokosoknak többfelé
is volt szőlőjük, és ha egyik helyen végeztek a szedés-
sel, a szüretelők mentek a másik szőlőhöz. Ilyenkor a
helybeli és a közeli falvakból érkező zenészek, barátok,
puttonyozók, szedő lányok kísérték a kádakat szállító
kocsikat, szekereket. Nem hiányzott a férfiak kezéből a
boroskancsó, a lányokéból a friss must és a szőlő. Szólt
a zene, szállt az ének, tréfás rigmusok hangzottak. Minél
jobb volt a szüret, annál látványosabb volt a vonulás.

A szedés befejezése után a szőlősgazdák meg-
vendégelték a szüretelőket.

Ezekben az évszázados szokásokban kereshetjük
a mostani hagyományápoló szüreti mulatságok gyö-
kereit.

A badacsonyi fiatalság régtől fogva rendezett fel-

vonulásos szüreti mulatságokat, amelyeknek a csúcs-
pontja a táncmulatság volt a szőlővel feldíszített paj-
tákban, vendéglőkben.

Az első, televízió által is közvetített szüretet 1964-
ben rendezték és rendezik azóta is településünkön
Badacsonyi Szüret néven.

Idén 55. alkalommal kerül megrendezésre szep-
tember 6-8 között intézményünk szervezésében.

A Badacsonyi Szüret komoly elismerést vívott ki
magának az évek során, hiszen több évtizede kerül
megrendezésre, azóta  folyamatosan bővül a rendez-
vények programkínálata, és folyamatosan növekedett
látogatottsága, így ma már egy komoly hagyományok-
kal rendelkező sikeres attrakcióról beszélhetünk. 

A Badacsonyi Szüret célja nem csupán Badacsony,
hanem az egész térség, valamint annak kulturális és
természeti értékeinek minél jobb megismertetése, jó
hírnevének terjesztése, a hűséges látogatók megtar-
tása és újabbak idevonzása. Ennek eszközét a rendez-
vény keretében a tájegység borai jelentik. A borkóstolás
mellett felelevenítésre kerülnek a történelmi és kultu-
rális tradíciók, a borkészítés hagyományai. A borturiz-
musra való építkezés tudatos, a térség idegenforgalmi
szereplői tapasztalatuk alapján állítják, hogy a látogatók
többségét a bor szeretete vonzza ide, és egyetértenek
abban, hogy komoly lehetőségek rejlenek a borturiz-
musban a térség számára. Ebben a szellemben ala-
kítjuk a marketing-stratégiáját, amely a következő négy
természeti értéken keresztül kívánja tovább népsze-
rűsíteni a badacsonyi mikro-régiót: víz, napfény, hegy,
szőlő. Az új elképzelés lényege, hogy az eddig háttérbe
szorult, hegy-szőlő kapcsolatot egyenrangúvá váljék
a víz-nap párossal, így kívánjuk megvalósítani verseny-
képes turisztikai termékeink céltudatos promócióját.

A rendezvény helyszíne a Balaton-part egyik leg-
vonzóbb területe. A település közvetlen célkitűzése
egy olyan térségi rendezvény megszervezése, amely
sokszínű és magas színvonalú programkínálatával
alternatívát mutat fel a vízparti fürdőzés mellett, bővíti
a térség turisztikai funkcióit, attrakcióit. Badacsonytomaj
a „Szőlő és Bor Nemzetközi Városa” címmel büszkél-
kedhet. 

Helyszíne: Badacsonytomaj település, Bada-
csony település rész, a központi helyszín Badacsony.

Az országban újjáéledő szüreti rendezvényekhez
a Badacsonyi Szüret adta meg a mintát, így a rendez-

vényünk midig reflektorfényben van. Mindig nagy gon-
dot fordítunk arra, hogy a tradícióját megtartsuk, a szü-
ret utáni örömöt, melyet a jó minőségű szőlő betaka-
rítása váltott ki szeretnénk érzékeltetni. Évszázadok óta
Badacsony legfontosabb és legszebb ünnepe volt és
kell, hogy legyen. A szüreti rendezvényünkben ezeket
az érzéseket szeretnénk az idelátogató vendégeinknek
biztosítani.

A szüreti kulturális program központjában a szüreti
felvonulás áll, mely az ország leghosszabb szüreti
menete; 5 km hosszúságú, felvonulók létszáma eléri a
hatszáz-hétszáz főt, 25 fogat, közel 30 huszár és min-
tegy tizenöt település vesz részt.    

Felvonulnak az ország idelátogató borrendjei, a
környező települések küldöttségei, Badacsonytomaj
civil szervezetei és városrészei, vállalkozói és vállalkozó
szellemű lakosai.

A felvonuláson részt vesznek még az országból
meghívott néptánc együttesek, lovas fogatok, zászló-
forgatók, gólyalábasok, hagyományőrző egyesületek
és sokan mások.
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2019. szeptember 8-án (vasárnap) 9.30 órától
13.30 óráig a Szüreti felvonulás miatt forgalmi
rend változásra és útlezárásokra kerül sor! Az érin-
tett utcák, területek: Kert utca, Fő utca, Római út
tomaji és badacsonyi szakaszai, Balaton utca, 71.
sz. főút, Badacsony központja, Park utca.

FORGALMIREND-
VÁLTOZÁS

2019. szeptember 6. 
20:00 óra: Vastag Csaba Kiszenekaros koncert
(Rendezvénysátor)
21:30 óra: Hello Kids (Rendezvénysátor)

2019. szeptember 7. 
13.00-19.00 óra: Fanyűvő Játékpark (Badacsony
Park)
15.00-16.30 óra: Borkorcsolya, Sajcz Gábor har-
monikással (Badacsony Park)  
16.45 óra: Operett Slágerek – Hertelendy Attila
és Debrei Zsuzsanna műsora (Rendezvénysátor)
18:00 óra: Alma Együttes koncertje (Rendezvény-
sátor)
19.20 óra: Ezüst Kükapu Táncegyüttes műsora
(Rendezvénysátor)
19.30 óra: Ünnepélyes megnyitó (Rendezvény-
sátor)
21.00 óra: Szüreti bál a Cabo Wabo Party Band-
del (Rendezvénysátor)

2019. szeptember 8. 
10.00 óra: Hagyományos szüreti felvonulás Bada-
csonytomajról Badacsonyba a 71-es számú
főúton. Felvonulnak az ország borrendjei, a kör-
nyező települések küldöttségei, civil szervezetek,
intézmények, néptáncegyüttesek. 
10.15 óra: Szőlőharang megáldása a Szent Imre
Római Katolikus Templom előtt. 
11.00 óra: Brassdance együttes műsora a 71.
számú főúton. 
13.00-19.00 óra: Donga Játékpark Bor- Balaton-
Játék (Badacsony Park)
13.30 óra: A menet beérkezését követően a sző-
lőharang fogadása, a szüreti sokadalom köszön-
tése.
14.00 óra: Szüreti gálaműsor 
17.30 óra: Márió a harmonikás műsora. (Rendez-
vénysátor)

PROGRAM

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális

Intézménye nevében meghívjuk és tisztelettel felkér-
jük, hogy a nagy hagyományokra visszatekintő, idén
55. évfodulóját ünneplő Badacsonyi Szüret rendez-
vényen a város lakossága képviselje magát és ezáltal
emelje a felvonulásunk színvonalát. Kérjük mindazo-
kat a csoportokat, baráti társaságokat, civil szerveze-
teket, akik részt kívánnak venni a szüreti felvonuláson,
2019. augusztus 31-ig küldjék el jelentkezésüket a

vmk@badacsonyiprogramok.hu e-mail címre a cso-
portvezető nevével, e-mail címével, telefonszámával. 

Kérjük a felvonulás útvonalán lakókat – ha tehetik
– természetes anyagból készült, olcsó kreatív utca-
dekorációk készítésével járuljanak hozzá, hogy vala-
mennyi utcában szívet melengető figurákkal talál-
kozhassanak az arra járók. A felvonulás ideje: 2019.
szeptember 8. (vasárnap) 10.00 óra Badacsonytomaj,
Szlovák kereszt. 

Folytatás az 1. oldalról.

VIDÉKÜNK EGYIK LEGSZEBB 
HAGYOMÁNYA: A BADACSONYI SZÜRET

Fotó: Gyarmati LászlóFotó: Gyarmati László



BADACSONY 2019. augusztus6 BOR ÉS GASZTRONÓMIA – CIVIL

www.badacsonytomaj.hu

Fotó: Harmati MiklósFotó: Harmati Miklós

A megtisztelő címet egy hölgy érdemelte ki - nem-
zetközi sikerek hozták meg a hazai elismerést a
Varga Pincészet egri birtokigazgatójának.

Július 11-ével elkezdődött a régió legnagyobb
borgasztronómiai rendezvénye, az Egri Bikavér
Ünnep, ahol hagyományosan minden évben átadják
az Év Egri Bortermelője kitüntető díjat. Az idén immár
XXIII. alkalommal megrendezett fesztiválon az Év Egri
Bortermelője vándordíjat Tóth Istvánné Rózsika, a
Varga Pincészet feldebrői birtokának igazgatója
vehette át Tarsoly Józseftől, Eger Város Hegyközsé-
gének hegybírójától. Tóth Istvánné pályája során szá-
mos sikert ért el hazai és külföldi versenyeken, 2019-
ben pedig - egyedülállóként a magyar borászok
között - három párizsi és három berlini aranyérmet,
Brüsszelben pedig egy nagy aranyérmet nyert el a
feldebrői borokkal. Az ünnepségen részt vettek még
az Egri Borlovagrend tagjai, illetve a Bikavér Ünnepen
megjelent celebritások; Dr. Ternyák Csaba egri érsek
őexcellenciája, Tarlós István Budapest főpolgármes-
tere, Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő és Habis
László Eger Város polgármestere.

Tóthné Rózsika 1971-ben kezdett borászként dol-
gozni Verpeléten. „Mi már nyugdíjasként csábítottuk

el 2014-ben az Eger szomszédságában lévő faluba,
Feldebrőre”- mondja Varga Péter, a Varga Pincészet
alapító tulajdonosa. Tóthné hosszú pályafutása alatt
végig a debrői, verpeléti térség szőlőivel, boraival
foglalkozott. Évtizedek óta a borvidék egyik, vagy a
legjobb fehérboros, illetve rozé specialistájának szá-
mít. Számos elismerésben volt része egri-, országos-
és nemzetközi borversenyeken. Az idén olyan sike-
reket ért el, amit nemcsak egri, de magyar borász
sem tudhat magáénak. Három-három aranyérmet
nyert a párizsi és a berlini borversenyeken, és egy
nagy aranyat a brüsszeli megmérettetésen, ezzel
kivételes érdemeket szerzett az egri, illetve a magyar
borok nemzetközi elismertségének növelésében.
„Munkatársaimmal együtt rendkívül büszkék
vagyunk, hogy példás szakmai életútja, emberi tar-
tása és nemzetközi sikerei alapján 2019-ben az övé
lehetett ez a megtisztelő cím” – tette hozzá Varga
Péter. A díj átvételét követően Tóthné Rózsika köszö-
netet mondott azoknak, akik támogatták pályafutá-
sában, mindenekelőtt a családjának, akik lehetővé
tették számára, hogy a szüreti időszakok két hónapja
alatt csak a munkájának éljen.

AUGUSZTUS 11. vasárnap: A MAGYAR „FUJIYAMA” - GULÁCS HÓDÍTÁSA (új)
Gyülekező: 10:00 Nemesgulács, Lovarda (Templom melletti utca végállo-

mása); Útvonal: Lovarda → Sér-kút → bányák → Csúcs → Lovarda; Időtartam: 3
óra; Táv: 4 km; Szintkülönbség: 270 m  

Augusztus 17. szombat: Holdfénytúra a Badacsonyon
Gyülekező: 19.30 óra; Szegedy Róza Ház Irodalmi és Bormúzeum (Badacsony,

Kisfaludy út 17.); Útvonal: Szegedy Róza-ház – Kisfaludy-ház – Rózsakő – Herte-
lendy-emlék - Kisfaludy-kilátó; Időtartam: 2.5 óra; Táv (km): 4 km; Szintkülönbség:
220 m    

Augusztus 24. szombat: Túra a Szent György-hegyen, sárkányölő Szent György
nyomában

Gyülekező: 10.00 óra; Kisapáti, temető melletti parkoló; Útvonal: turistaház
– Jégbarlang – bazaltorgonák – tető – Oroszlánfejű-kút - Tarányi-ház – Lengyel-
kápolna; Időtartam: 3.5-4 óra; Táv (km): 10 km; Szintkülönbség: 300 m   

Szeptember 07. szombat: Szegedy Róza nyomában – Reformkori nosztalgia túra 
Gyülekező: 10.00 óra Szegedy Róza-ház; Útvonal: Szegedy Róza-ház – Rózsa-

kő – Hertelendy-emlék – Kisfaludy Kilátó; Időtartam: 4 óra; Táv (km): 8 km; Szint-
különbség: 250 m   

Szeptember 14. szombat: Holdfénytúra a Badacsonyon 
Gyülekező: 18.30 óra; Szegedy Róza Ház Irodalmi és Bormúzeum (Badacsony,

Kisfaludy út 17.); Útvonal: Szegedy Róza-ház – Kisfaludy-ház – Rózsakő – Hertelendy-
emlék - Kisfaludy-kilátó; Időtartam: 2.5 óra; Táv (km): 4 km; Szintkülönbség: 220 m  

Szeptember 21. szombat: Badacsony tanösvény körtúra 
Gyülekező: 10.00 óra; Szegedy Róza Ház Irodalmi és Bormúzeum (Badacsony,

Kisfaludy út 17.); Útvonal: Szegedy Róza-ház – Kisfaludy-ház – Rózsakő - Kisfa-
ludy-kilátó – Kőkapu – bányák – Rodostó turistaház – Rózsakő; Időtartam: 4 óra;
Táv (km): 8 km; Szintkülönbség: 300 m   

Nyitvatartásunk: Minden nap: 10.00-18.00-ig

SAJTÓKÖZLEMÉNY:
MEGVÁLASZTOTTÁK A 2019-ES ÉV 
EGRI BORTERMELŐJÉT

NEKROLÓG

Szomorú szívvel tudatom, Dr. Nemcsics Antal fes-
tőművész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Aka-
démia tagja, a Coloroid színrendszer megalkotója és
világhírű szabadalmazója július 12-én elhunyt. Temp-
lomokban alkotott képei, közterületeken megvalósí-
tott, az alkotásainak sokszínűségét, díszítései harmó-
niája, örök emlékként marad. Badacsonytomaji bará-
tok, ismerősei, művésztársak, tanítványok szomorúan
búcsúznak a kiváló embertől. Harmati Miklós

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik a Szent Anna napi búcsún részt vettek és
bármilyen módon segítettek, adakoztak.

özv, Horváth Zoltánné

A TOURINFORM IRODA HÍREI
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Helyszín: Badacsony központ - Dísztér
www.badacsony.com 

Tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre Badacsonyban a Rózsakő
Fesztivál, melyre sok szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt.

PROGRAMOK:

2019. augusztus 17. – szombat
20.00 Change Cover Band
22:00 Syconor Band (Retro Party)

2019. augusztus 18. – vasárnap
15:30 Magyar Popslágerek –Kapitány Peti műsora a badacsonyi parkban
17:30 Megarox Társulat gálaműsor – Az operettől napjainkig
19:00 Folk On 45 – Népdalok popköntösben:Pusztinai nagy hegy alatt
21:00 B52 nagykoncert – A rock legendái a badacsonyi nagyszínpadon
22:30 Joaquin Serrano és Ruben La Voz – Latin fesztivál

2019. augusztus 19. – hétfő
15:30 Slágerkoktél a badacsonyi parkban
18:00 Báró és a Blues Step – A blues világából –élő koncert
20:00 Tippán Juzof koncertje – Demjén Rózsi legszebb slágerei
22:00 Újvári Timi and the hot stuff – utcabál kifulladásig

2019. augusztus 20. – kedd
11:00 Répa, retek, mogyoró – tánc, tánc, lánc című ünnepi gyermekműsor 
13:00 100 tagú Cigányzenekar prominenseinek koncertje- Jó ebédhez szól a nóta
(a badacsonyi parkban)
15:30 Vidám slágerek a badacsonyi parkban – Domján tamás műsora
16:00 Operett gála – Válogatás a magyar operett gyöngyszemeiből – Peller
Károllyal és Bódi Margóval
18:00 Amber Pack Blues – Fiatal titánok koncertje
20:00 Mokka Band - A rock zene kiválóságai
22:00 Unisex – Úgy szeress, mert csoda az élet (élő nagykoncert)

A gyerekeket és a vállalkozó szellemű felnőtteket a rendezvény ideje alatt
szórakoztató ÉLMÉNYPARK is várja.

Az eseményeken, koncerteken kívül gazdag állandó programokkal is várjuk
Vendégeinket:
-EGRY JÓZSEF EMLÉKMÚZEUM
Egry József csodálatos festményei Badacsonyról, Balatonról.
-SZEGEDY RÓZA HÁZ IRODALMI ÉS BORMÚZEUM 
Badacsony ikonikus épülete, ahol tökéletes esszenciáját kapják a bornak, a köl-
tészetnek és a szerelemnek. 
-FOLLY ARBORÉTUM
Százéves cédrusok nyugalma, varázslatos balatoni panoráma, arborétumi séta,
kilátó, játszótér.
HEGYI TAXIK –Guruló izgalom! Egyedülállóan Badacsonyban
BADACSONY VÁROSNÉZŐ KISVONAT – Élményutazás idegenvezetéssel!

Információ: Greznár Attila – 06-70/514-6444

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják. Az esetleges változásokról a
www.badacsony.com weboldalon lehet tájékozódni. Az eseményen kép- és
hangfelvétel készül, ezt a rendezvény résztvevői megjelenésükkel tudomásul
veszik. A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt.

2019. augusztus 19-én egy igazán látványos vízi parádénak, az ország egyik
legszebb vitorlás felvonulásának lehetünk tanúi.

Helyszín: 8261 Badacsony, Móló

PROGRAM:

21:00 Feldíszített vitorlások kivonulása
22:00 Tűzijáték
22:15 Feldíszített vitorlások bevonulása

Az est hangulatfelelőse: Juhász Bálint

Kísérő programok a Vitrolás Kikötőben:
- egész nap malacsütés
- 18:00 Vacsora
- 22:30 Retro Disco DJ Rádaival

BADACSONYI FÉNYVARÁZS

10:30 Rózsafüzér
11:00 Ünnepi szentmise

Szombathelyi Erkel Kórus: Paukovics László és 
Paukovicsné Hegyi Gabriella – ének
Az új kenyér megáldása – szegése – kínálása

Az idősek és mozgásukban korlátozott személyek szállításáról az önkormányzat
gondoskodik. A gépkocsi a Szent Imre Római Katolikus Templom elől indul 10:00
órakor!

2019. AUGUSZTUS 20.
ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT 
ISTVÁN KIRÁLY KÁPOLNA
BÚCSÚJA

TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016

A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása 
Badacsonytomajon
A megítélt támogatás összege: 97.977.500 Ft

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017

Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon
A megítélt támogatás összege: 53.784.662 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A kedvezményezett neve: Badacsonytomaj Város Önkormányzata

Seretettel meghívjuk Önt és Családját a projektek ünnepélyes átadására,
melynek időpontja 2019. augusztus 20. 15.00 óra.
Helyszín: Városháza tér (Tájház Udvar)

PROGRAM:

• Himnusz
• Krisztin N. László Polgármester köszöntője,
• Projektek ismertetése
• Projektek átadása
• Ünnepi műsor: Dévai Nagy Kamilla Liszt-, Bartók-, 

Kazinczy-díjas énekes, előadóművész előadása

MEGHÍVÓ
AZ ALÁBBI PROJEKTEK 
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA

Irány Badacsony!

XII. Rózsakő Fesztivál
Sztárparádé Badacsonyban a 

„Hegy, Víz, Bor és a Szerelem!” 
jegyében!

2019. AUGUSZTUS 17-20.



„Ahol a kincsetek, ott a szívetek is.” (Lk 12,34)
A „szívünk” lényünk legmélyebb, legrejtettebb,

legélőbb része. Vajon mi a „kincsünk”, amiért minden
mást képesek lennénk háttérbe szorítani? A nyugati
fogyasztói társadalmakban minden arra késztet, hogy
anyagi javakat halmozzunk fel, saját szükségleteinkre
figyeljünk, és a jólét, valamint az egyéni érvényesülés
címén ne vegyük észre mások szükségleteit. Pedig
már Lukács evangélista is a mindenkori embernek
egyetemes és meghatározó tanításként idézte Jézus-
nak e szavait, jóllehet egész más kulturális környe-
zetben. Lukács evangéliuma erőteljesen hangsúlyoz-
za, hogy Jézus tanítványaira jellemző mély és végle-
ges döntésre van szükség: Isten, az Atya az igazi
Kincs. Jézus példájára teljesen neki kell elfoglalnia a
keresztény ember szívét. Ezzel a kizárólagos válasz-
tással együtt bizalommal ráhagyatko-
zunk szeretetére, és így valóban „gazda-
gok” vagyunk, mert Isten gyermekei, az
ő Országának örökösei lettünk.

Megengedjük-e, hogy az anyagiak
vegyenek birtokba bennünket vagy való-
ban mi birtokoljuk őket? Az anyagi gazdagság ugyanis
eluralhatja a „szívünket”, és egyre növekvő sóvárgást,
valóságos függőséget idéz elő, hogy még többet bir-
tokoljunk. Az evangéliumi szakasz viszont alamizsna
adására buzdít, amelyre a szívünket felszabadító irgal-
masság késztet, mely megnyit a testvéri egyenlőség-
re. A keresztények személyesen és a hívők közössé-
gével együtt is megtapasztalhatják az igazi szabad-
ságot azáltal, hogy megosztják a rászorulókkal anyagi
és lelki javaikat. Ez a keresztény életstílus tanúsítja az
Atyába vetett bizalmat, és megalapozza a szeretet
civilizációját. Chiara Lubich világosan elmagyarázza,
hogyan szabadulhatunk meg a birtoklás rabszolga-
ságából. „Miért olyan fontos Jézus számára a függet-
lenség az anyagiaktól, hogy követésének elenged-

hetetlen feltételévé teszi? Azért, mert létünk legfőbb
java, az igazi kincs Ő maga! […] Jézus azt akarja, hogy
szabadok legyünk, hogy lelkünk mentes legyen min-
den ragaszkodástól és aggódástól, hogy így valóban
Őt szerethessük teljes szívünkből, elménkből és
erőnkből. […] Jézus a felebarátaink javára is kéri tőlünk
a lemondást a dolgainkról. Azt akarja ugyanis, hogy
nyíljunk ki mások felé […]. A »lemondás« legegysze-
rűbb módja az »adás«. Adjuk Istennek azt, hogy sze-
retjük Őt! […] Mutassuk meg neki szeretetünket úgy,
hogy szeretjük testvéreinket, ezért készek vagyunk
mindent kockáztatni értük! Még ha nem is észleljük,
sok megosztható kincsünk van. Adhatjuk szívünk sze-
retetét, lehetünk leplezetlenül kedvesek, nyújthatjuk
örömünket, felajánlhatjuk az időnket és imáinkat,
közösbe tehetjük belső gazdagságunkat, vagy esetleg

a holminkat: könyvet, ruhát, járművet,
pénzt. […] Amikor adunk, ne gondolkoz-
zunk sokat azon, hogy »erre még szük-
ségem lehet«! […] Valóban, bármire lehet
szükségünk. Ezekkel a gondolatokkal
együtt viszont sokféle ragaszkodás is a

szívünkbe fészkeli magát, és mindig új igények ébred-
nek bennünk. Ne hagyjuk ezt, próbáljunk meg csak
annyit birtokolni, amennyi valóban szükséges! Vigyáz-
zunk, hogy ne veszítsük el Jézust egy félretett összeg,
vagy bármi más nélkülözhető miatt!”

Marisa és Agostino harmincnégy éve házasok, ők
mesélik: „Nyolc évig dagadó vitorlákkal haladtunk, a
házunk, a munkánk pont úgy alakult, ahogy szerettük
volna. Épp ekkor jött egy lehetőség, hogy Olaszország-
ból Dél-Amerikába költözzünk, és ott egy fiatal keresz-
tény közösség segítségére legyünk. Az ismeretlen jövő-
től való félelem és a minket őrültnek tartó emberek
véleménye ellenére az ezer hang közül egy mégis fel-
erősödött bennünk, és békét adott. Jézus hangja volt:
„Jöjj, kövess!” És megtettük. A megszokottól teljesen

eltérő környezetbe kerültünk. Sok minden hiányzott,
de éreztük, hogy helyette megkapjuk az emberekkel
való kapcsolat gazdagságát. Erősen megtapasztaltuk
a Gondviselést is. Egyik estére egy ünnepséget szer-
veztünk, és minden családnak vinnie kellett valami jel-
legzetes ételt. Mi épp akkor jöttünk vissza Olaszor-
szágból egy jókora parmezánsajttal. Hezitáltunk, mert
szerettük volna megosztani a többi családdal, de akkor
hamar elfogy. Végül Jézus mondatára gondoltunk:
„Adjatok, és akkor ti is kaptok.” (Lk 6,38) Egymásra néz-
tünk és azt mondtuk: elhagytuk a hazánkat, a munkát,
a rokonokat, és most egy darab sajthoz ragaszkodunk?
Levágtunk egy jó adagot és elvittük magunkkal. Két
nap múlva becsöngetett hozzánk egy ismeretlen turis-
ta, egy barátunk barátja, és egy csomagot hozott tőlük.
Kibontottuk, és egy nagy parmezán volt benne. Telje-
sült Jézus ígérete: »Jó, tömött, megrázott, túlcsorduló
mértékkel mérnek öletekbe.«”

L M István atya
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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: Július 1-től H.-V. 10.00-18.00, 
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné /Ella/
Tel.: +36-30/422-9081, e-mail: kormendi4@freemail.hu 
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RENDŐRSÉGI
HÍREK
KIABÁLT, FENYEGETŐZÖTT, 
MAJD LETÖRTE AZ ABLAKTÖRLŐ
LAPÁTOKAT

Garázdaság és rongálás miatt indult büntetőel-
járás a Tapolcai Rendőrkapitányságon egy 57 éves
badacsonytomaji férfi ellen. 

Az eljárás adatai szerint 2019. augusztus 3-án este
állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre,
miszerint Badacsonytomajon egy helyi lakos sérel-
mezte egy, az ingatlana előtt álló jármű parkolását.
Ezt követően a háza közelében lévő vendéglátóhely-
re ment, ahol hangosan kiabált –keresve a kocsi tulaj-
donosát- és fenyegetőzött, majd az autót több helyen
megrongálta. A kiérkező járőrök az adatgyűjtés ered-
ményeként még aznap otthonában elfogták az 57
éves férfit, majd előállították a Tapolcai Rendőrkapi-
tányságra.

A badacsonytomaji lakost a nyomozók 2019.
augusztus 4-én gyanúsítottként kihallgatták, ellene
garázdaság és rongálás vétség elkövetésének meg-
lapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás.


