
Történelmi sikereket arattak a Tatay Sándor Általános
Iskola fiataljai a diákolimpia országos döntőiben. A
diákok kézilabda, labdarúgás és atlétika sportágak-
ban értek el kiemelkedő eredményeket, szereztek érme-
ket, rangos helyezéseket.

Beszámolónk a 3. oldalon.

Tudósításunk a 2. oldalon.

BADACSONY
Havonta megjelenő közéleti lap
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MEGÚJULT A HABLEÁNY

TOMAJI SIKEREK 
A DIÁKOLIMPIÁN

110 éve indult meg a forgalom a 29. számú Balaton-parti
vasútvonalon. A jubileum tiszteletére Badacsonytomaj
Város Önkormányzata emléktáblát is állíttatott a bada-
csonytomaji vasútállomáson.

További részletek a 2. oldalon.

110 ÉVES A BÖRGÖND-
TAPOLCA VASÚTVONAL

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Új funkciókkal kibővítve nyílt meg Badacsony ikonikus épülete, a Hableány. A megújult létesítmény elsősorban
borászati üzemként működik a jövőben, de az épület vendéglátóhelyként, valamint bemutatótérként is funkcionál,
ahol az érdeklődők megismerhetik a borkészítés folyamatát a szőlő feldolgozásától egészen a palackozásig.

www.badacsonytomaj.hu
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Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft
külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását a
nagydarabos hulladékok elhelyezésére az alábbi-
akban megadott időben házhoz menő gyűjtés kere-
tén belül, koncentráltan, megfelelő kapacitás bizto-
sításával a kikészített lomokat átveszi, elszállítja,
csökkentve ezzel a lakosságnak okozott kellemet-
lenséget. Ennek keretében lehetőség van megválni
a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladé-
koktól. 

Kihelyezés szabályai:
Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a ház-

tartásokban képződött, de a rendszeres hulladék-
szállításra használatos gyűjtőedényekben el nem
helyezhető nagydarabos hulladék minősül.

A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:
ü elhasznált, megunt bútorok
ü edények
ü szőnyegek
ü játékok
ü ruhanemű
TILOS a gyűjtőpontokon elhelyezni:
 építési és bontási törmelék (ajtók, ablakok, sza-

niterek)
 háztartási kis- és nagygépek;
 távközlési berendezések;
 számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cik-

kek;
 elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;
 csomagoló anyagok (hungarocell, nylon zsákok,

fóliák, papír, karton)
 tehergépjármű gumiabroncs
 veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer,

fénycső, elem, akkumulátor)
 háztartásokban keletkező települési hulladék,
 szelektív hulladék,
 zöldhulladék.
Az átvett nagydarabos hulladék mennyisége az

egy háztarásban egy év alatt keletkezett mennyi-
ség, maximum 2 m3 lehet. 

A lomhulladék átvétele, elszállítása az alábbi
kitételek szerint történik:

• egyedi, ingatlanonként történő bejelentés alap-
ján (családi házak és társasházak esetében egyaránt
szükséges)

• a regisztráció a lomhulladék elszállításához tár-
saságunk ügyfélszolgálatán személyesen, levélben,
e-mailben, vagy telefonon történt bejelentés alapján
legkésőbb a lomtalanítási napot megelőző 7. napon

12 óráig kell, hogy megtörténjen (logisztikai előké-
születek és a megfelelő kapacitás megteremtése
miatt a megadott időponton túl nem áll módunkban
regisztrációt fogadni)

• családi házak esetében, illetve nem 1100 lite-
res BOBR-t használó társasházak esetében az átvé-
tel nem közterületről, hanem közvetlenül az ingat-
lanokról (kerítésen belül, illetve a magánterület a
közúthoz legközelebb eső részén történő elhelye-
zéssel) 

• gyűjtőpontra kihelyezett konténerek esetében,
társasházaknál a lomtalanítási hulladékot közterü-
letre kihelyezni tilos.

• az átadás az ingatlan tulajdonos, vagy megbízott
által személyesen 

• lomok átvételének és elszállításának pontos
időpontja: lomtalanítási napokon március 31-ig reg-
gel 7-től délután 15 óráig, április 1-től pedig reggel
6-tól délután 14 óráig

Aki a lomtalanítási hulladékát a közterületen
helyezi el, vagy nem a Közszolgáltató NHSZ Tapol-
ca Nonprofit Kft dolgozóinak adja át a kihelyezett
gyűjtőpontokon, az szabálysértést követ el.

Bővebb tájékoztatást Társaságunk ügyfélszolgá-
latán, illetve honlapján talál:

Ügyfélszolgálat helye: NHSZ Tapolca Nonprofit
Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33.

Személyesen és telefonon (87/321-567): Hétfő: 8-12;
Kedd: Nincs; Szerda: 7-19; Csütörtök: Nincs; Péntek: 8-12.

Telefax (87/321-567): hétfőtől vasárnapig 0-24
Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300

Tapolca, Halápi u. 33.
E-mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu
Továbbá egyes hulladék fajták elhelyezéséhez

igénybe veheti Társaságunk által üzemeltetett Hul-
ladékgyűjtő udvarunkat.

Hulladékgyűjtő udvar helye: 8308 Zalahaláp,
010/42 hrsz.

Hétfő: 7:00-15:00; Kedd: 7:00-15:00; Szerda: 7:00-
18:00; Csütörtök: 7:00-15:00; Péntek: 7:00-15:00.

Telefonszám: 06-87/709-831
E-mail cím: lerako.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu

Kérjük együttműködésüket a környezetünk tisz-
taságának megóvása érdekében!

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Megújult és új funkciókkal kibővítve nyílt meg
Badacsony ikonikus épülete, a Hableány. 

A leromlott állagú épületet Badacsony központ-
jában a Laposa család vásárolta meg, a felújítás egy
éven át tartott. Az új tulajdonosok új külsőt és új funk-
ciót is álmodtak a létesítménynek. Badacsony ikoni-
kus épülete közel 1 milliárd forintból újult meg 2300
négyzetméteren. A beruházással olyan borászati köz-
pont jött létre, ami mind Badacsony, mind a Balaton
tekintetében egyedi és izgalmas helyszín- fogalma-
zott a létesítmény megnyitóján a tulajdonosok nevé-
ben Laposa Bence.

A modern építészeti technikák és a hagyomány
ötvözése emeli ismét a Hableányt Badacsony emb-
lematikus épületévé. A Hableányban vállalkozás
működik majd, amely foglalkoztat, értéket teremt, s
ezáltal erősíti a közösséget, közösségi tér is lesz és

újabb közösségi forrásokat is termel- erről is szólt
köszöntőjében Krisztin N. László Badacsonytomaj

polgármestere, aki a település önkormányzata nevé-
ben köszöntötte a megjelenteket. 

A térség országgyűlési képviselője, Fenyvesi Zol-
tán szerint ez a fejlesztés más vállalkozások számára
is inspiráló lehet, hogy igenis érdemes nagyot álmod-
ni, érdemes bízni abban, hogy az álmainkat meg tud-
juk valósítani. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezér-
igazgatója, Guller Zoltán is méltatta az új beruházást,
majd kiemelte: tavaly 15,5 millió turista érkezett
Magyarországra, másfélszer annyi, mint az ország
lakossága, ők mindannyian az ehhez hasonló minő-
ségi szolgáltatásokat keresik nálunk. A felújított léte-
sítményt Laposa Norbert plébános áldotta meg. A
Hableány elsősorban borászati üzemként működik
a jövőben, évente 450 ezer üveg italt palackoznak
majd itt. Az épület vendéglátóhelyként, valamint
bemutatótérként is funkcionál, ahol az érdeklődők
megismerhetik a borkészítés folyamatát a szőlő fel-
dolgozásától egészen a palackozásig.

Kálóczi B.

Folytatás az 1. oldalról.

Folytatás az 1. oldalról.

110 ÉVES 
A BÖRGÖND-
TAPOLCA 
VASÚTVONAL

1909. júliusában adták át a forgalomnak a 29.
számú Balaton-parti vasútvonalat, a 110 éves jubile-
um alkalmából tartottak ünnepséget a badacsony-
tomaji vasútállomáson.

Az évfordulóhoz kapcsolódva egy különleges
szerelvény járta végig a Börgönd-Tapolca útvonalat:
a legendás 424-es gőzmozdony hét muzeális kocsival
a háta mögött futott be a kettes vágányra. 

A vasútvonal két év alatt készült el, az építése
15,5 millió koronába került és a munkálatok ideje alatt
négyezer munkás dolgozott az egész vonalon- hang-
zott el a megemlékezésen.

Badacsonytomaj polgármestere köszöntőjében
a vasúttal kapcsolatos gyermekkori élményeiből vil-
lantott fel néhányat, majd Krisztin N. László arról is
szólt: köszönet és hála mindazoknak, akik a 110 év
alatt a vasútért, értünk dolgoztak, s azoknak is, akik
a megváltozott világunkban még küzdenek és har-
colnak érte.

A polgármester kiemelte: a vasútvonal hozzájárult
a vidék gazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi és
kulturális fellendüléséhez. Hozzátette: bár az elmúlt
száz év technikai fejlődése új közlekedési eszközöket
hívott életre, amelyek a vasút jelentőségét talán
csökkentették. De a vasút él, s reméljük még nagyon
sokáig élni is fog.

A 29. számú vasútvonal megnyitásának 110 éves
évfordulója tiszteletére Badacsonytomaj Város
Önkormányzata emléktáblát is állíttatott a bada-
csonytomaji vasútállomáson. Kálóczi B.
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Véget értek a diákolimpia országos döntői tanu-
lóink számára, ahol mondhatni történelmi sikerek
születtek.

Kezdjük az elején. Iskolánk évek óta benevez a
diákolimpia különböző versenyszámaira, ahol körzeti,
megyei és országos eredmények születtek az elmúlt
években atlétika, kézilabda és labdarúgás sportágak-
ban. Ez az év azonban várakozáson felüli eredmé-
nyeket produkált. 

Minden évben megrendezésre kerül a Kisiskolák
Diákolimpiája, ahol 200 fő alatti általános iskolák csa-
patai indulhatnak leány kézilabda, fiú labdarúgás,
leány és fiú atlétika hárompróba és svédváltó ver-
senyszámokban. Ebben a tanévben a felsorolt hat
versenyszámból négyben megyebajnok lett iskolánk
csapata, kivívva ezzel a jogot az országos döntőn való
induláshoz. Ennek köszönhetően 26 tanulónk indult
el június 17-én Debrecenbe, hogy megmérettesse
magát. Az első végeredmény atlétika sportágban szü-
letett, hiszen a leány csapat a fantasztikus bronzérmes
pozíciót szerezte meg 16 csapat közül, illetve Fekete
Júlia egyéni összetettben a VI. helyezést érte el. (Saj-
nos a svédváltó csapatunk más elfoglaltság miatt
nem tudott elindulni az országos döntőn.)

A labdarúgás és a kézilabda versenyek három
napon keresztül zajlottak. A fiúk ez idő alatt hét, míg

a lányok hat mérkőzést játszottak. Rengeteg küzde-
lem, több sérülés, hatalmas akaraterő és még ki tudja
hány összetevő vezetett el a végső eredményhez. A
lányok a tizenhat csapat között a negyedik, míg a
fiúk húsz csapat között a harmadik helyet szerezték
meg. Ráadásként Pruska Dániel gólkirályként fejezte
be ezt a versenyt 12 góllal.

Ezzel azonban a történet még nem ért véget,
hiszen labdarúgás sportágban a IV. korcsoportos (7-
8. osztályos) fiúk amatőr kategóriában is indultak,
ahol gond nélkül vették az akadályt mind a körzeti,
mind a megyei forduló során, így itt is lehetőségük
volt részt venni az országos döntőn Egerben. Ezen a
rendezvényen már nem csupán a 200 fő alatti tanu-
lólétszámmal rendelkező iskolák indulhatnak, hanem
akár 600-800 fős iskolák is. A verseny három napon
keresztül zajlott, közvetlenül a Kisiskolák Diákolimpi-
ája után. Ismét hét mérkőzést játszottak a gyerekek,
míg végül csupán büntetőkkel maradtak alul, így az
előkelő második helyet szerezték meg, Hajnal Dániel
pedig átvehette a legjobb kapusnak járó különdíjat.

A fiúk teljesítménye tehát azért is kiemelendő, mert
nyolc napon keresztül, otthonuktól több száz kilomé-
terre küzdöttek a sikerért, az iskoláért, a településért
és természetesen önmagukért és a családjukért. Mind-
eközben igazi csapattá, közösséggé váltak.

Sajnos több tanulónktól elköszönünk ezzel a gyö-
nyörű eredménnyel, hiszen befejezték általános isko-
lai tanulmányukat. Nekik külön köszönet jár azért,
hogy a tanév lezárása után is becsülettel küzdöttek
volt iskolájukért. Kívánjuk nekik, hogy megtalálják
helyüket mind tanulmányaik, mind sportpályafutásuk
területén életük következő szakaszában.

Természetesen hatalmas köszönet jár az összes
versenyzőnek, aki részese volt a sikernek és a nyári
szünet első hetét feláldozta a közös célért és azoknak
is, akik csak a versenyek valamelyik fordulóján tudtak

részt venni.
Az atlétika csapat tagjai: Fekete Júlia, Ihász Vanda,

Molnár Éva, Török Bernadett, Szabó Dóra, Hoffer Iza-
bella, Magyaródi Sára.

A labdarúgó csapat tagjai: Hajnal Dániel, Farkas
Dániel, Farkas Gergő, Ódor Ádám, Tóth Gergő, Gyi-
mesi András, Pruska Dániel, Pruska Bence, Kiss
Levente, Tobak Róbert, Csik Hunor.

A kézilabda csapat tagjai: Rákos Róza Lujza, Antal
Vivien, Ritecz Lilla Renáta, Ihász Vanda, Varga Anna,
Süle Alexa, Fedő Petra, Giczi Kíra, Vető Boglárka, Mol-
nár Éva, Samu Bíbor, Nagy Liliána, Nagy Ágnes.

A gyerekeken kívül hatalmas köszönet jár a szü-
lőknek, családtagoknak, kollégáknak, barátoknak,
ismerősöknek, akár itthonról, akár a helyszínen támo-
gatták, bíztatták tanulóinkat, vagy a szállításukban
nyújtottak segítséget, illetve azoknak, akiknek szak-
mai munkája nélkül ez a siker nem jöhetett volna
létre. Kiemelném Schneider Zsolt testnevelő, Rétai
Szabolcs labdarúgó edző munkáját, illetve a Tapolca
Városi Sportegyesület atlétika és kézilabda szakosz-
tályok edzőinek segítségét.

Ezenkívül köszönet jár Badacsonytomaj Város
Önkormányzatának, aki két garnitúra mezzel támo-
gatta a gyerekeket, illetve azon helyi vállalkozóknak,
akik hozzájárultak az ott tartózkodás költségeihez.

Rákos Eszter
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SZÍN-VONAL HÍREK
Nagyon eseménydúsan telt a június a SZÍN-

VONAL Művészeti Iskola tanulói és tanárai számára.
Az intézmény diákjai június közepén háromnapos
táborban vettek részt a nemzeti tehetségprogram
(NTP-MTTD-18-0023) keretében, amelynek során
nagyméretű fény mobil szobrokat terveztek és alkot-
tak, illetve áttetsző fóliára olyan animációs elemeket
készítettek, amelyeket kivetítve a kiválasztott teret
elképzelésük alapján más színhatású és formavilá-

gúvá lényegíthették át. Ezt követően június 18-ától
közös alkotótáborban vehettek részt, melynek során
Tapolca Város Önkormányzatának kérésére egy több
mint húsz méter hosszú, két méter magas idegen-
forgalmi látványelem megfestésében vehettek részt,
amelynek kazettái a Tapolcai-medence tanúhegyeit
mutatja be. A badacsonyi diákok a Haláp és Bada-

csony megfestésében működtek közre. A Tamási
Áron Művelődési Ház kérésére dekoratív kukákat
festhettek.  Az ünnepélyes táborzárón Somogyi
Győző festőművész igen elismerő szavakkal méltatta
az intézmény tanárainak művészetoktatási munkáját
és a diákok tudását. 

A művészeti iskola országos elismertségének
köszönhetően Baranyai Zoltánné igazgató Egerben,
az Oktatási Hivatal által szervezett„ EGYÜTT A
MAGYAR OKTATÁSÉRT - KÁRPÁT-MEDENCEI PEDA-
GÓGUSKONFERENCIA”  rendezvényén több, mint
száz külhoni pedagógus számára negyven perces
diaképes előadás keretében mutathatta be nagy
érdeklődés kíséretében a badacsonytomaji székhe-
lyű SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola tehet-
séggondozó művészetoktatási munkáját.     

Baranyai Zoltánné

ALSÓS TÁBOR,
PÉNZESGYŐR

Az idei tanév lezárásaként ismét megszerveztük
alsós diákjainknak nyáreleji táborunkat a Bakonyban.
A vállalkozó kedvű gyermekeknek igyekszünk mindig
tartalmas programot kínálni ebben a négy napban.
Odafele a Sobri Jóska Kalandparkban próbálhatták ki
magukat, a hazafelé utat pedig Ajkán a fürdőben zár-
tuk. Természetesen a köztes időben való elfoglaltság
sem maradt el. Túráztunk a Bakonybél mellett talál-
ható Borostyán-kúthoz kalandos, sártengeres úton.
Tanulóink készíthettek bürökdudát és saját kezükkel
próbálhatták ki a hagyományos könyvkötészetet. Nem
maradt el a szalonnasütés és a közkedvelt számhá-
ború sem. Rita néni, Rebeka néni és jómagam estén-
ként vigyáztuk a tábor csendjét. Jó, kitartó, vidám csa-
pat volt! Köszönjük! Farkas Csilla
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A 2018/2019-es tanévet 161 tanulóval zártuk.
Nagy öröm, hogy más körzetekből egyre több tanuló
iratkozik be iskolánkba. Ez is és a szép eredmények
is jelzik, hogy a környékünkön elismerik az iskola, a
pedagógusok munkáját. Az alábbi jutalmak is bizo-
nyítják, hogy mennyi tehetséges és szorgalmas diák
jár iskolánkba.

A 2018/19-es tanév eredményei:
Kiváló tanulmányi eredményükért, példamuta-

tó magatartásukért és szorgalmukért könyvjutal-
mat és oklevelet kaptak: 1. o. Wallovics Júlia, Farkas
Regina; 2. o. Horváth Izabella, Szaniszló Lili Anna; 3.
o. Wallovics Lilla; 4. o. Molnár Barnabás, Magyaródi
Sára, Varga-Vigh Bence; 6. o. Várkonyi Emőke Virág,
Fekete Pál, Szabo Daisie; 7. o. Sterk -Rajzó Réka; 8. o.
Németh Lívia.

Kiváló tanulmányi eredményükért, példamuta-
tó szorgalmukért könyvjutalmat és oklevelet kap-
tak: 1. o. Frantal Sára, Nagy Gréta, Pál Ramóna, Pál
Zsombor; 3. o. Forintos Lili, Molnár Lilla Boróka, Tóth
Titanilla; 4. o. Németh Helka; 5. o. Hidvégi Zoltán; 6.
o. Nagy Milán; 8. o. Illés Hector Attila.

Jó tanulmányi eredményükért könyvjutalmat
és oklevelet kaptak: 1. o. Borbás Luca, Kondrák
Hanna Luca, Szabó Kinga, Jakócs Viktória Éva; 2. o.
Ritecz Rajmund László; 6. o. Rácz Gergő; 7. o. Vizkelety
Virág.

Közösségi munkájukért oklevelet kaptak: 6. o.
Samu Bíbor Márta, Nagy Liliána; 7. o. Tobak Róbert; 8.
o. Török Jázmin, Csipszer Dárió Gergő, Ritecz Lilla
Renáta.

Tanulmányi versenyeken elért eredmény:
A tanulmányi versenyeken elért eredményeket

külön kategóriákba soroltuk. 
Szeretnénk kiemelni Illés Hector Attilát, aki az

elmúlt években rengeteg tanulmányi versenyen
büszkélkedhetett dobogós helyezéssel. 

Idén az Angol nyelvi országos tanulmányi verseny
megyei fordulóján 3. helyezést ért el.

A keszthelyi Vajda János Gimnázium által meg-
rendezett Newton kupán 4. helyezést ért el.

A Varga Tamás megyei matematikaversenyen
eredményesen szerepelt, illetve a környékbeli iskolák
által szervezett versenyeken is több tantárgyból ért
el dobogós helyezést.

A Medvematek elnevezésű régiós csapatverse-
nyen arany minősítést szereztek: 6. o. Fekete Pál,
Nagy Milán, Hidvégi Milán, Illés Márta Eszter, Nagy
Liliána, Samu Bíbor Márta, Várkonyi Emőke Virág,
Szabo Daisie, Török Bernadett.

A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei for-
dulóján 2. helyezést ért el Wallovics Lilla a harmadik

osztályból.
Varga Tamás megyei matematikaversenyen

eredményesen szerepeltek: Bodor Zsuzsanna, Nagy
Boróka a 8. osztályból.

A tapolcai és a Balaton-felvidéki iskolák által
meghirdetett versenyeken, - mint például a Bárdos,
Batsányi, Kazinczy és Mária napok tanulmányi ver-
senyei, illetve a BAFIT- több alkalommal és több
tantárgyból is részt vettek és bekerültek az első tíz
helyezett közé a következő tanulók: 3. o. Wallovics
Lilla; 4. o. Németh Helka, Varga-Vigh Bence; 6. o. Vár-
konyi Emőke Virág; 7. o. Sterk-Rajzó Réka.

Az idei tanévben végzett iskolai művészeti tevé-
kenységéért oklevelet kaptak: 6. o. Samu Bíbor
Márta, aki a Bárdos Napok népdaléneklési versenyén
2. helyezést ért el és a Tiszán innen Dunán túl nép-
daléneklési verseny megyei fordulóján arany minő-
sítést szerzett. 

Nagy Liliána, aki szintén több népdaléneklési ver-
senyen eredményesen szerepelt.

8. o. Antal Vivien, aki ugyanezen a versenyen első
helyezést ért el, ezen kívül a Tiszán innen Dunán túl
népdaléneklési verseny megyei fordulóját arany
minősítést szerzett.

3. osztályból Forintos Lili, Molnár Lilla Boróka; 6.
osztályból Berecz Brenda Gréta; 7. osztályból Vizke-
lety Virág, akik képzőművészeti pályamunkáikkal
szép eredményeket értek el.

Iskolán kívüli művészeti tevékenységéért okle-
velet kaptak: Az 1. osztályból Farkas Regina, aki a
XV. Gergely-napi Regionális Művészeti Fesztiválon 2.
helyezést ért el.

A 3. osztályból Wallovics Lilla, a 4. osztályból
Németh Helka és Varga-Vigh Vanda, akik a Város-
és Faluvédők Szövetsége által kiírt országos pályá-
zaton 1. helyezést értek el.

A 4. osztályból Varga-Vigh Bence és a 8. osztály-
ból Tóth Laura Liza, akik ugyanezen a versenyen 3.
helyezést értek el.

A 7. osztályból Vizkelety Virág, aki „A kiegészítők
királynője: a táska” elnevezésű országos versenyen
különdíjas lett.

Az 6. osztályból Illés Márta Eszter, aki az Acro-
dance csapatok bajnokságán eredményesen szere-
pelt csapatával.

Néptánc kategóriában:
8. osztályból Farkas Gergő, Nagy Boróka, Ódor

Ádám, Samu Vajk Máté, akik a nyolc év folyamán
kitartóan vettek részt különböző versenyeken és ren-
dezvényeken.

Az idei tanévben végzett sportmunkájukért
oklevelet kaptak:

Asztalitenisz versenyeken többször szerepelt és
helyezést ért el: 7. o. Visi Boglárka; 8. o. Borda Cintia.

A Bozsik labdarúgó programban aktívan sze-

replő tanulók: 1. o. Pál Zsombor; 2. o. Ritecz Rajmund
László, Szabó Szilárd, Berecz Bence János; 3. o. Gás-
pár Sebestyén; 4. o. Pődör Zsombor; 5. o. Fedő Martin,
Hidvégi Zoltán, Esztó Borsa, Kónya József, Tóth Gel-
lért, Kertész Máté, Buda Alex, Tánczos Domonkos
Ábel; 6. o. Rácz Gergő.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei tanévben
több csapatunk eljutott országos döntőkre.

A IV. korcsoportos labdarúgó diákolimpián és a
Kisiskolák Diákolimpiáján megyebajnok labdarúgó
csapat 7. osztályos tagjai, akik mindkét versenyen
képviselték iskolánkat az országos döntőben: Kiss
Levente Róbert, Tobak Róbert, Csik Hunor Áron, Prus-
ka Bence Marcell, Pruska Dániel Gergő. Az azóta
megrendezett döntőkben a labdarúgó csapat a kis-
iskolák döntőjében 3. a másik döntőben a 2. helyet
szerezték meg.

Kisiskolák Diákolimpiáján megyebajnok leány
atlétika csapat tagjai: 5. o. Hoffer Izabella Barbara,
Szabó Dóra Izabella; 6. o. Török Bernadett; 7. o. Molnár
Éva Mária. Az országos döntőben a csapat 3. lett.

A Kisiskolák Diákolimpiáján megyebajnok
leány kézilabda csapat tagjai: 6. o. Nagy Liliána,
Samu Bíbor Márta; 7. o. Fedő Petra, Giczi Kíra, Vető
Boglárka, Molnár Éva Mária, Visi Boglárka; 8. o. Antal
Vivien, Varga Anna, Ihász Vanda, Ritecz Lilla Renáta,
Süle Alexa. Az országos döntőben 4. helyezést
értek el.

A nyolc év során végzett kiemelkedő sportmun-
kájáért serleget kaptak: Fekete Júlia és Rákos Róza
Lujza.

Julcsi tagja a kisiskolás megyebajnok atlétika
csapatnak, a megyebajnok svédváltónak, idén orszá-
gos 2. helyezést ért el 300 méteres síkfutásban, egye-
sületével idén kétszeres országos bajnok váltóban.
Eddigi pályafutása alatt több, mint tíz megyebajnoki
címet szerzett sportágában. Sportpályafutását a
veszprémi atlétikai klubnál folytatja.

Róza első osztályos kora óta oszlopos tagja az
iskolai kézilabda csapatnak, évek óta igazolt játékosa
a Tapolca Városi Sportegyesület kézilabda szakosz-
tályának. Az idei szezonban meghatározó tagja volt
a serdülő csapatnak és a felnőtt csapattal bronzérmet
szerzett a megyei bajnokságban. Sportpályafutását
Siófokon folytatja.

Iskolán kívüli sportegyesületben végzett kima-
gasló tevékenységéért oklevelet kap: A 7. osztályból
Fedő Petra és Vető Boglárka, akik a Tapolca Városi
Sportegyesület Kézilabda szakosztályának U14-es
és serdülő csapatának tagjai.

Az 6. osztályból Kónya Zétény Levente, aki a
Tapolca Városi Sportegyesület Kosárlabda szakosz-
tály U 14-es csapatának tagjaként országos 4. helye-
zést ért el.

Az Ötösgyűjtő verseny nyertesei, akik 5.000 Ft-
os Decathlon ajándékkártyát kaptak: 1. o. Wallovics
Júlia; 2. o. Horváth Izabella; 3. o. Wallovics Lilla; 4. o.
Molnár Barnabás; 5. o. Hidvégi Zoltán; 6. o. Nagy
Milán; 7. o. Sterk-Rajzó Réka; 8. o. Németh Lívia.

Tatay emlékplakett díjazottai:
Diák, akik 20.000 Ft-os Decathlon ajándékkár-

tyát is kaptak: Antal Vivien és Rákos Róza Lujza.
Pedagógus: Rétainé Vizeli Alexandra.
Szülők: Imre Lívia és Samu Márta.

Idén is szép számmal jelentkeztek a táborba, 25
alsós gyermek alkothatott három napon keresztül

szebbnél-szebb dolgokat az iskolában.
Első nap papírsárkányt készítettek, egy csoda-

szép levendulával töltött tulipánt varrhattak. Második
napon az agyagozásé volt a főszerep. Egy napraforgó
formájú tálat készíthetett mindenki, majd kedvére
szobrászkodhatott a megmaradt anyagból.

Harmadik nap a kreativitásé volt. Tolltartót fes-
tettek, kulcstartót készítettek kaparó-technikával és
egy levendula-zsákocskát is tölthettek, majd díszít-
hettek, ki-ki kedve szerint.

Mozgalmas három napot töltöttünk el együtt. Az
idő is kegyes volt hozzánk, így a délutánokat a stran-
don töltöttük.

Reméljük mindenki jól érezte magát! Jövőre is
várunk Titeket!

Rétainé Vizeli Alexandra – Tasner Rebeka
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TANÉVZÁRÓ

KÉZMŰVES TÁBOR 2019

Klimatizált lett az óvoda épülete. Köszönjük a
Fenntartó Önkormányzat gyors reakcióját és
segítségét a gyermekek számára is elviselhetet-
len 32-33 fokos benti hőmérséklet megszünteté-
sében.

KÖSZÖNET!



A Tatay Sándor Általános Iskola végzős osztálya
29 fővel június 14-én az iskola hagyományai szerint
búcsúzott el az intézménytől, tanáraiktól, társaiktól.
A búcsúval véget ért egy meghatározó korszaka éle-
tüknek és valami új vette kezdetét. A virágokkal fel-
díszített aulában a diáktársaik, hozzátartozóik, barátok
előtt verssel, dalokkal, a közös élményeket megörö-
kítő fotókkal idézték fel az együtt töltött időt. Az intéz-
mény vezetője, Krisztin N. Lászlóné búcsúztató
beszédében kiemelte, hogy az iskola történetének
egyik legaktívabb osztályától kell most elköszönnie.
Az iskola mindig nehéz szívvel bocsátja el végzős
tanulóit, de most még nehezebb a búcsú. Reményét
fejezte ki, hogy azzal a tudattal távoznak a gyerekek,
hogy bárhogy alakul is az életük, tudják, ide vissza-
várják őket az iskolába, a településre. Kérte őket, hor-
dozzák szívükben és vigyék a hírt, milyen jó volt
Tatay-s diáknak lenni. Riteczné Lesz Renáta

BADACSONY2019. júliusINTÉZMÉNYI HÍREK – SPORT 5

www.badacsonytomaj.hu

Fotó: ÓvodaFotó: Óvoda

Fotó: ÓvodaFotó: Óvoda

Fotó: IskolaFotó: Iskola

A badacsonytomaji labdarúgó csapat megvédte
bajnoki címét az MTD Hungária megye II-es pontva-
dászatban. Csapatunk a következő szezont már a fel-
újított pályáján játssza a megyei első osztályban. A
2019-2020-as idényre július 10-én kezdi meg a fel-
készülést a megyei I. osztály újonc csapata. A Bada-

csonytomaji SE a tervek szerint öt felkészülési mér-
kőzést vív.  Tervezett felkészülési mérkőzések:
07. 13. 10:00 B.tomaji SE BonVino - Csabrendek FC
07. 21. 18:30 B.tomaji SE BonVino - KSK Gyenesdiás
07. 24. 18:30 KSK Gyenesdiás - B.tomaji SE BonVino
07. 27. 10:00 B.tomaji SE BonVino - Révfülöp NKSE
08. 03. 10:00 Szentantalfa NVSE - B.tomaji SE BonVino

A bajnokság 2019. augusztus 10-én kezdődik.

FUTBALL HÍREK

A Balatoni Szövetség idén is meghirdette a Kék
Hullám Zászló strandminősítést. Ez évben 35 strand
nevezett a megmérettetésre. A Bíráló Bizottság 33
szempont figyelembe vételével értékelt és egytől öt
csillagig hirdetett eredményt a balatonalmádi Wes-
selényi strandon. A Badacsonytomaj VN KFT ez
évben – mint a strandok üzemeltetője – a bada-
csonytomaji Városi strandot nevezte. Az előző évek-
ben folyamatosan három csillagos értékelést kap-
tunk, de köszönhetően a folyamatos és tudatos fej-
lesztéseknek, látványosan megújult a strandunk, és
a bírálók ezt magas pontszámokkal ismerték el.
Nagyon megörültünk, mikor az eredményhirdetésen
a tavalyi évtől eltérően kettő csillagot előre lépve
megkaptuk a legmagasabb, ötcsillagos minősítést,
15 másik stranddal együtt. 

A Képviselő-testülettel karöltve beérett a több
éves munkánk, melynek jelképe az öt csillagos kék
lobogó, amely jelzi a helyi lakosoknak és a minket
választó vendégeinknek, hogy a badacsonytomaji
strandra jó helyre jöttek pihenni és fürdőzni.                                                                                            

Bolla József ügyvezető

TOMAJI SIKER 
A KÉK HULLÁM STRANDMINŐSÍTÉSEN

BALLAGÁS ÓVODAI 
BALLAGÁS

A Pipitér Óvoda nagycsoportosai 2019. június 7-
én búcsúztak el az óvoda dolgozóitól, kisebb társa-
iktól és a gondtalan óvodai évektől.

A családtagokkal és vendégekkel zsúfolásig
megtelt aulában az iskolába induló gyermekek szín-
vonalas műsorral, mesedramatizálással, versekkel,
dalokkal szerepeltek.

A búcsúzás megható érzésekkel teli pillanatai
közé tartozott, mikor a csoportban dolgozó óvónénik
is elköszöntek a gyerekektől, elmondták jókívánsá-
gaikat, kedves gondolataikat a szülőknek és óvodá-
saiknak is.

Mindenki meghatódva hallgatta a kis- és középső
csoportosok búcsúzó verseit, dalait is.

Nagycsoportosaink életük első komolyabb mér-
földköve előtt állnak, óvodásokból iskolások lesznek.
Mindannyiuknak sikeres, boldog iskolás éveket kívá-
nunk!

Ezúttal nemcsak a nagycsoportosok ballagtak el,
az óvoda két munkatársa is búcsút vett az intézmény-
től. Orbán Márta óvodapedagógus közel 30 év után
köszönt el az intézménytől. Nyugdíjba vonult Vastag
Lászlóné óvodai dajka is. Zsuzsa néni szintén közel
három évtizedet töltött az intézmény falai között. A
nyugdíjba vonuló nevelőket az óvoda munkatársai
mellett a város önkormányzata nevében Wolf Viktória
jegyző is köszöntötte.

Kovács Zsuzsanna 
óvodapedagógus

KIRÁNDULÁS 
FONYÓDRA

Június 12-én a középső- és nagycsoportos óvo-
dások hajókiránduláson vettek részt. A tikkasztó
hőség ellenére a gyerekek nagyon jól érezték
magukat, sok új élményhez jutottak a Fonyódra tett
kiránduláson, a Dotto vonatozáson, a közös fagyi-
záson.

Óvodásaink nevében köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik támogatták a kirándulás létrejöttét.

Kovács Zsuzsanna 
óvodapedagógus

KÖSZÖNET
Köszönetet szeretnénk

mondani Vastag Kerámiá-
nak, hogy a településnek,
azon belül is a badacsony-
tomaji Temetőnek ajándé-
kozta egyik kerámiájukat,
mely a Kis Jézust tartó Szűz
Máriát ábrázolja. A kerámia
a Kolumbáriumban került
elhelyezésre, melyet a te-
metőbe látogatók, a hegy-
re kirándulók bármikor
megnézhetnek.

Hilda és Gábor, még
egyszer nagyon szépen
köszönjük a felajánlást.

Badacsonytomaj VN Kft. 

Fotó: VN. Kft.Fotó: VN. Kft.

Balassa Balázs a Balatoni Szövetség elnöke és
Bolla József ügyvezető az eredményhirdetésen



A mai világban ritkán adódik, hogy egy 23 éves
fiatalember verseskötetet jelentet meg. Badacsony-
tomaj Város Önkormányzata és mások anyagi támo-
gatásával Péntek Róbert badacsonytomaji lakos Buj-
dos-óra címmel adta ki verseit. 

2019. július 5-én volt a Bujdos- óra című ver-
sesköteted bemutatója, melynek keretében Hagy-
más Istvánnal, a Könyv előszavának írójával beszél-
gettél. Hogyan születtek meg a művek? Ha vissza-
gondolsz az eddigi életedre, mely hatások, tapasz-
talatok tereltek arra az útra, hogy költő legyél?

Hogy született meg a Bujdos-óra? 
Költőnek lenni rettentő  nagy felelősség, elhatá-

rozás, bár ezt is, mint általában művészet, egyfajta
küldetést, sorsot hordoz magában. 10 évesen írtam
az első versem, azóta él, nemesedik, megértéssé
oldódik bennem a szándék, a tény, hogy egyszer
kimondjam magamra, hogy költő vagyok, és ezt az
identitást az irodalommal kölcsönösen vállaljuk. Ter-
mészetesen néhány elemi, meghatározó hatás is
építő sarokköve ennek az útnak, sok apróbbal együtt,
a teljesség igénye nélkül pl: gimnáziumi színjátszás
és építő, nemesítő, igaz baráti környezet és hogy a
volt osztályfőnököm gimiben azt mondta az első
akkori munkámra, hogy ne foglalkozzak ezzel. A vilá-
gunk egy életidegen szemétdomb, azzá tettük, lélek
és szellemtelen fertő. Ebben van az én bujdosásom
idejének a keresztje. Ez az érzés, mint alapérzésem
a létben a kötet vezérfonala, motívuma bennem.

A könyvbemutató keretében közreműködött a
Himfy Irodalmi Kör. Egy verseskötetet másképp
olvasunk, mint egy regényt, egy vers megemész-
téséhez idő kell. Te mit tanácsolsz, hogyan érdemes
a verseidet olvasni? 

Mindenkinek megvan a saját taktikája, környezeti

igénye, lelki állapota az olvasáshoz, ez személyes
ügy. Én szinte meditatív, elmélyült állapotban szok-
tam, főleg szépirodalmat. A szöveg úgyis formálja
majd, hogyan is kell olvasni, mert ha igazán meg aka-
rom érteni, akkor le kell merülni oda, ahol született,
és ezt csak a megfelelő hangolódásban érhetjük el.
Tanácsom talán az, hogy keressük ezt az utat a szö-
vegek jellegében, benne megbúvó sugallatokban.

Sipos Eszter illusztrátor és Somlósi Blanka, a
címlapkép alkotójának képeit a helyszínen rende-
zett kiállítás keretében tekinthették meg az érdek-
lődők. Te választottad a címlapon szereplő illuszt-
rációt? 

Az illusztrációk, amiket Eszter készített számomra
pecsétek, azaz mintha egy hologramnak a lenyomata
lenne a síkban, bő rétegekkel, melyek megértésre
várnak. Blanka grafikája azért került oda, ahol van,
mert ő ismer, látott a kötet születésének legintenzí-
vebb időszakában minden héten, így belőlem táp-
lálkozik és a címadó műből és motívumokból egy-
szerre, akár a képen látható fa az engem hordozó
rovás ligatúrából, így került az ötletnek induló képre
a választásom. A korona hátsó borítón, legyen a rejt-
vény része, bár a kulcs a Földön van. B.N.
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Él városunkban egy kortárs, fiatal festő, aki a világ-
hír küszöbén áll. A 20 éves képzőművész már számos
hazai és külföldi kiállításon megmutatta tehetségét.
Ismerjék meg Vollein Ferencet.

A művész 1999-ben született Veszprémben.
Gyermekkorától élénk érdeklődést mutatott az ecse-
tek és színek iránt. A festészet rejtelmeinek kezdeteit
autodidakta módon sajátította el híres képzőművész
tanárok segítségével, később Várpalotán, a Magán-
iskola Gimnáziumának képzőművészeti tagozatán
érettségizett 2018-ban. Eddig 42 önálló és számos
csoportos kiállításon bizonyította rátermettségét. 30
hazai és nemzetközi képzőművészeti alkotópályáza-
tot nyert meg vagy szerzett azokon előkelő helyezé-
seket, díjakat. Rangos képzőművészeti ösztöndíjakkal
is büszkélkedhet, így többek között 2015-ben és 2017-
ben a Nemzet Fiatal Tehetségeiért képzőművészeti
elismeréssel is kitüntette a szakma. Eddig 3 önálló
színes képzőművészeti kiadványa jelent meg válo-
gatott festményeivel. Alkotásai számos hazai és kül-
földi galériákban és magángyűjteményekben is meg-
találhatók, így például Japánban, Toyamában a Gyer-
mekművészeti Múzeumban, Genfben, a Bayer-Unep
Székházban, Zalaegerszegen, a Göcsej Múzeumban,
Balatonfüreden a Vaszary Villa és Galériában, Aszó-
főn, a Szent László Római Katolikus Plébániatemplom
főbejáratának oldalhajóin is. 

Képei főként vallási témájúak, de előszeretettel
viszi vászonra a balatoni és a Balaton-felvidéki, Tosz-
kána és Dél- Itália meseszép tájait is. Erős színekkel
dolgozik, 40-50 alapszínnel és azok fehérrel vegyített
több száz árnyalatával. Az önálló színelmélete és
színhasználata egyedivé és könnyen felismerhetővé

teszik a munkáit. Festményeit színterápiára is hasz-
nálják pszichológusok, pszichiáterek és természet-
gyógyászok. 

Példaképei között olyan tehetségek szerepelnek,
mint Csontváry-Kosztka Tivadar, Giotto, Botticelli,
Henry Rousseau, Molnár C. Pál vagy a kortárs művész:
Somogyi Győző. Stílusát a szakemberek a nyugaton
oly népszerű naiv neoreneszánsz irányzatába sorol-

ják, amelyet egyedül képvisel Magyarországon.
2016-ban az a különleges megtiszteltetés érte,

hogy első magyar kortárs képzőművészeti alkotóként
fogadta őt I. Ferenc pápa. Az eseményre természe-
tesen egy festménnyel érkezett a fiatal művész a
Szent Márton év alkalmával. Ferenc megajándékozta
a pápát a „Szent Márton megkereszteli az édesanyját”
című alkotásával, amely bekerült Rómában a világhírű
Vatikáni Múzeum és Képtár pápai magángyűjtemé-
nyébe.

Idén már több kiállításon is szerepelt. Februárban
például Székesfehérváron, a Szabadművelés Házá-
nak Kondor Béla termében volt a 40-dik jubileumi
tárlata a 20-dik születésnapján, amit aztán Gyenes-
diáson és Vonyarcvashegyen is láthatott a közönség.
Júliusban Budapesten lesz látható 4 festménye a
Vármező Galériában Ramesh Terdal világhírű indiai
festőművész meghívására a Duna- Gangesz 2019
elnevezésű közös indiai-magyar tárlaton. Augusztus-
ban Csopakon és Balatonedericsen lesznek kiállítva
képei. Nagy büszkeséggel tölti el, hogy december-
ben Oberfrank Pál, a Jászai-díjas színművész és igaz-
gató meghívására a Veszprémi Petőfi Színház kiállí-
tótermében kap lehetőséget, ahol a balatoni mondák
és legendák és a szakralitás témájában nyílik majd a
44. tárlata. 2023-ban Ábrahámhegy közgyűlésének
döntése alapján egy nagy, összefoglaló tárlat kere-
tében mutatja be a Bernáth Aurél Galériában a bala-
toni regéket és mondákat feldolgozó alkotásait a
Veszprém, Európa Kulturális Fővárosa program-soro-
zat keretében, amely alkalomra a kiállítás témáját
feldolgozó, 6 nyelvre lefordított színes képzőművé-
szeti kiadványa is megjelenik majd. Farkas Judit

KORTÁRS FESTŐ BADACSONYTOMAJON

MEGJELENT PÉNTEK RÓBERT VERSESKÖTETE
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Badacsonyi Fényvarázs
Az ország egyik legszebb vitorlás felvonulását az államalapítás ünnepének

előestéjén Badacsonyból élvezhetjük. A lampionokkal és fényfüzérekkel díszí-
tett vitorlások 21 órakor vonulnak ki a Badacsony és Badacsonyörs között elte-
rülő vízterületre. Az est fénypontja természetesen a 22 órakor kezdődő zenés
tűzijáték lesz, melyet a kivilágított vitorlások kikötőbe visszatérése követ 22:15
órakor.

Államalapító Szent István Király Kápolna Búcsúja
Augusztus 20. államalapító Szent István ünnepe, nemzeti ünnep, a Magyar

Köztársaság hivatalos állami ünnepe, egyben az új kenyér ünnepe is. Ez alka-
lomból szentmisét celebrál Földi István esperes, plébános, aki a szentmise
során megáldja az új kenyeret és a bort. 

A rendezvény helyszíne: 8258 Badacsonytomaj, Ibos Ferenc út.
Program: 10.30 óra Rózsafüzér; 11.00 óra Ünnepi szentmise.

PROGRAMAJÁNLÓ



TOURINFORM IRODA HÍREI

JÚLIUS 13. szombat: TITKOK A SÖTÉTBEN - esti
túra a Badacsonyon. Elemlámpa ajánlott! Gyülekező:
20:15 óra; Badacsony, Szegedy Róza Ház Irodalmi és
Bormúzeum. Útvonal: Szegedy Róza Ház →Kisfaludy-
ház →Rózsakő →Hertelendy-emlék →Kisfaludy-kilátó.
Időtartam: 2.5 óra; Táv: 4 km; Szintkülönbség: 220 m.

JÚLIUS 20. szombat: TÚRA A CSOBÁNCON. Gyü-
lekező: 10:00 óra; Gyulakeszi, vár parkoló. Útvonal:

Gyulakeszi → Rossz-templom → Csobánc Vára →
Gyulakeszi. Időtartam: 3 óra; Táv: 5 km; Szintkülönb-
ség: 300 m.

JÚLIUS 27. szombat: BADACSONY TANÖSVÉNY
KÖRTÚRA. Gyülekező: 10:00 óra; Badacsony, Szegedy
Róza Ház Irodalmi és Bormúzeum. Útvonal: Szegedy
Róza Ház → Kisfaludy-ház → Rózsakő → Kisfaludy-
kilátó → Kőkereszt → Bujdosók lépcsője → Rózsakő.
Időtartam: 4 óra; Táv: 8 km; Szintkülönbség: 300 m.   

AUGUSZTUS 3. szombat: Madárkavalkád - Csör-
gey emléktúra. Gyülekező: 10:00 óra; Ábrahámhegy,
vasútállomás. Útvonal: Ábrahámhegy vasútállomás
→ Burnót-patak völgye → Pálos-kolostorrom. Idő-
tartam: 3,5 óra; Táv: 10 km; Szintkülönbség: 150 m.   

AUGUSZTUS 11. vasárnap: A MAGYAR „FUJIYA-
MA”-GULÁCS HÓDÍTÁSA (új). Gyülekező: 10:00
Nemesgulács, Lovarda (Templom melletti utca vég-
állomása). Útvonal: Lovarda → Sér-kút → bányák →
Csúcs → Lovarda. Időtartam: 3 óra; Táv: 4 km; Szint-
különbség: 270 m.

JÚLIUS 12. PÉNTEK
20:30 – Stereo Swing
22:00 – Müller Attila & B-Tone

JÚLIUS 13. SZOMBAT
19:00 – Badacsony Bor7 ünnepélyes megnyitása
20:30 – Docpiano Band

JÚLIUS 14. VASÁRNAP
20:30 – Swing á la Django & Horányi Juli
22:30 - Merry Go Round Duo

JÚLIUS 15. HÉTFŐ
20:30 – Juhász Anikó gitárművész
22:00 – Takáts Eszter és Zenekara

JÚLIUS 16. KEDD
19:00 – 21:00 Donga Játékpark
20:30 – Kontor – Horvath Acoustic
22:30 – Szabó Leslie Band 

JÚLIUS 17. SZERDA
20:30 – The sKILL
22:00 – Odett

JÚLIUS 18. CSÜTÖRTÖK
20:30 – Con Guitarra Latin Group
22:00 – Dj Rádai

JÚLIUS 19. PÉNTEK
20:30 – Hello Kids és Gájer Bálint

JÚLIUS 20. SZOMBAT
18:30 – Varnyú Country
20:30 – Docpiano Band

JÚLIUS 21. VASÁRNAP
20:30 – Petruska – EgySzemélyes
22:00 – Rudán Joe

JÚLIUS 22. HÉTFŐ
20:30 – Fekete Jenő-Horváth Misi blues duó
22:30 – Sputnik Crew

JÚLIUS 23. KEDD
19:00 – 21:00 Donga Játékpark
20:30 – Grunting Pigs (Pribojszki Mátyás)
22:30 – That’s Right Baby Rockabilly Trió

JÚLIUS 24. SZERDA
19:00 – Táncház Szabó Csabával a Népművészet
Ifjú Mesterével
20:30 – Cserpes Laura
21:45 – Müller Attila & B-Tone

JÚLIUS 25. CSÜTÖRTÖK
20:30 – The Bluesberry Band
22:30  - Dj Rádai

JÚLIUS 26. PÉNTEK
18:30 - Magyar Bori
20:30 – Dance Zenekar 

JÚLIUS 27. SZOMBAT
20:30 – Timi & Hot Stuff 

JÚLIUS 28. VASÁRNAP
20:30 – Hajdu Klára & Szakonyi Milán 
22:30 – Boggie 
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BADACSONY BOR7 PROGRAMOK

Kiállító borászatok: Borbély Családi Pincé-
szet, Büttner Borbirtok, Éliás Birtok, Fata Pince,
Folly Arborétum és Borászat, Istvándy Pincészet,
Laposa Birtok, Málik Pince, Nagy és Nagy Kft,
Németh Pince, Sipos Borház, Szent György –
Pince, Varga Pincészet, Válibor. Egyéb kiállítók:
Reneszánsz Badacsonyi Pálinkaház, Szegi Családi
Gazdaság, „Hamubasült pogácsa”, Kürtős kalács,
Káptalantóti Kemencésház és Piac

FIDESZ KÖZGYŰLÉS
2019. június 06-án tartotta a helyi Fidesz csoport

a soron következő közgyűlését, a Borbarátok Étte-
remben. A napirendi pontok szerint: Beszámoló az
elnökség 2 éves munkájáról,  Európa Parlamenti
választások után, Tisztújítás, Vegyes ügyek. A napi-
rendek elfogadása után, majd az elnöki beszámolót
követően Fenyvesi Zoltán Országgyűlési képviselő
értékelte a helyi választási eredményeket. Tisztújítás
előtt megköszönve a tagság 2 éves támogató bizal-
mát és munkáját, családi, munkahelyi, és képviselő-
testületi elfoglaltsága mellett Forintos Ervin továb-
biakban nem szándékozott betölteni az elnöki posz-
tot. A tagság ezután egyhangúlag Bolla Józsefet
választotta meg elnöknek. Alelnöki posztra Forintos
Ervin Gyulát és Hidvéginé Mejlinger Anitát választot-
ták. Köszönjük Nagy Istvánnak a közgyűlés helyszí-
nének biztosítását, és a vendéglátást.

Forintos Ervin Gyula

ÖRSI BÚCSÚ
2019. június 15-én tartottuk hagyományos Szent

Antal napi búcsú rendezvényünket. Az idei műsor is
bebizonyította, településünkön számos tehetség él.

Köszönjük, hogy idén is bemutatkozott a legifjabb
generáció, a Pipitér Óvoda zeneovisai a kedves éne-
kekkel kápráztatták el a szülőket, nagyszülőket és a
vendégeinket. 

Őket követte Antal Vivien, akinek csodás hangjától
megnyíltak a szívek. A rögtönzött színpadon a Tör-
demic Néptánc Együttes műsora következett, Szabó
Csaba vezetésével. Olyan energiák, olyan életerő
sugárzott a fiatalokból, hogy szinte vibrált a levegő
körülöttünk. Kulturális műsorunkat az Ezüst Kükapu
Táncegyüttes verbunkja zárta. A lélek táplálása után
a testnek is megadtuk az étket, a Takács-Solcz család
által készített finom pörköltet fogyasztottunk, mely-
hez a köretet a Menü Kft biztosította számunkra. Az
éjfélig tartó remek hangulat felelőse nagy örömünkre
Molnár András Maci volt. Ezúton is köszönetünket
fejezzük ki minden, a rendezvényünket támogatónak,
segítőnknek. BÖÉE vezetősége nevében 

Simonné Visi Erzsébet

FELHÍVÁS NYÁRI DIÁKMUNKÁRA!
Badacsonytomaj Város Önkormányzata, a Pénz-

ügyminisztérium és a Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal Foglalkoztatási Osztálya koordinálása mellett
„Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci
programot indít 2019. évben is.

A program célcsoportjába azok a 16 – 25 év közöt-
ti, nappali tagozaton, tanulói vagy hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik foglal-
koztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal
nem rendelkeznek.

A program keretein belül a foglalkoztatás történ-
het a települési önkormányzatnál, illetve az önkor-
mányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfel-
adat ellátását végző intézménynél.

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a
nappali tagozatos diák, a lakó- , vagy tartózkodási

helye szerinti illetékes járási hivatal Foglalkoztatási
Osztályán (8300 Tapolca, Liszt F. u. 1/1.) közvetítést
kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ezt szemé-
lyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolvány-
nyal, és az iskola által kiadott iskolalátogatási igazo-
lásával teheti meg a munkaviszony kezdete előtt.

A program keretén belül biztosított munka idő-
tartama legfeljebb 2 hónap, ami maximum napi 6
órás foglalkoztatást jelent, az alábbiak szerint: • a
munkavégzés kezdő időpontja 2019. július 1.; • a mun-
kavégzés befejező időpontja 2019. augusztus 31.

Munkabér: minimálbér időarányos hányada:
111.750.- Ft, ill. szakképesítés esetén 146.250.-Ft.

Jelentkezési határidő: 2019. június 14. (péntek) 12
óra, Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
titkárság (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.)



Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.” (Mt 10,8)

Máté evangéliumában Jézus ezt kéri a „küldötte-
itől”. Ő személyesen találkozott az eltévelyedett és
szenvedő emberiséggel. Megesett rajta a szíve, ezért
akarja megsokszorozni az apostolok által az üdvös-
ség művét, a gyógyítást, a szabadítást. Ők Jézus köré
gyűlve hallgatták szavait és küldetést kaptak, célt
nyert az életük. Elindultak, hogy tanúságot tegyenek
Isten szeretetéről mindenkinek.

Vajon mit kaptak ők „ingyen”, amit viszonozniuk
kellene? Az apostolok Jézus szavai, cselekedetei,
döntései és egész élete által megtapasztalták Isten
irgalmát. Gyöngeségeik és korlátaik ellenére meg-
kapták a szeretet, a kölcsönös befogadás új törvé-
nyét, végül pedig azt az ajándékot, amelyet Isten
minden embernek nyújt: saját magát, közelségét a
mindennapok útján, és fényét a döntéseikben. Ez
mérhetetlen nagy, viszonozhatatlan kincs, valóban
„ingyen” kaptuk. Azért kapták az apostolok és a
keresztények, hogy ők is közvetítsék ezeket az aján-
dékokat azoknak, akikkel találkoznak.

„Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.”
Így írt erről Chiara Lubich 2006 októberében:

„Jézus az egész evangéliumban arra szólít fel minket,

hogy adjunk. Adjunk a szegényeknek, a kölcsönt
kérőknek, enni az éhezőknek, még a köntösünket is.
Viszonzást nem várva adjunk… Ő maga elsőként adott:
egészséget a betegeknek, bocsánatot a bűnösöknek,
életet mindannyiunknak. Az ösztönös, önző harácso-
lást Jézus a nagylelkűséggel, a saját igényeink
elsőbbségét a másokra figyeléssel állítja szembe. A
birtoklás kultúrájával szemben az adás kultúráját
hangsúlyozza. […]

Az e havi életige segít felfedezni minden csele-
kedetünk értékét, a házimunkától a kerti- vagy a
műhelymunkáig, a hivatali ügyintézéstől az iskolai
teendőkig, a társadalmi, köz- és vallási felelősség vál-
lalásáig. Minden figyelmes és segítőkész szolgálattá
válhat. A szeretet új szemével találékonyan és nagy-
lelkűen siethetünk mások szükségletei elé. Az aján-
dékok pedig körbejárnak, mert a szeretet szeretetet
szül. Az öröm megsokszorozódik, mert »nagyobb bol-
dogság adni, mint kapni.«” (ApCsel 20,35)

Vergence, egy kongói kislány meséli: „Éhesen
mentem iskolába a barátnőmmel. Az úton találkoz-
tam a bácsikámmal, aki adott pénzt zsömlére, de
aztán megláttam egy nagyon szegény embert. Rög-
tön neki akartam adni a pénzt, de a barátnőm szerint
gondoskodnom kell magamról. Arra gondoltam, hogy
én másnap kapok enni, de vajon a szegény kap-e?
Így odaadtam neki a zsömlére szánt pénzt, és nagy
örömet éreztem a szívemben.”

„Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.”
Jézus és az evangélium logikája szerint mindig

azért kapunk, hogy megosszuk, soha nem azért, hogy
magunknak felhalmozzuk. Ez minket is a felismerésre
hív: erőt, tehetséget, képességeket, anyagi javakat
kaptunk, és használjuk mások szolgálatára.

Luigino Bruni közgazdász szerint „az ingyenesség
[…] bármely tettünkre vonatkozhat. Ez nem „nem kerül
semmibe”, épp ellenkezőleg. Az ingyenességnek nem

nulla az értéke: végtelen nagy kincs, amelyre csak
újabb ingyenességgel válaszolhatunk.” Az ingyenes-
ség túlmutat a piaci, a fogyasztói és önző logikán, és
megnyit a megosztás, a társas és testvéri kapcsolatok,
az adás kultúrájára. A tapasztalat szerint az érdek nél-
küli szeretet igazi provokáció pozitív és meglepő
következményekkel, mely tűzvészként terjed tova a
társadalomban. Így történt ez a Fülöp-szigeteken is
1983 óta. Akkor nagyon nehéz politikai-társadalmi
viszonyok uralkodtak az országban. Egy csapat fiatal
viszont megpróbált eredeti módon pozitív változást
elérni: kinyitották a ruhásszekrényüket, és elővették
a felesleget. Eladták a használtruha piacon, és az árá-
ból, szinte a semmiből, elindították a Bukas Palad
(„nyitott kéz”) nevű szociális központot. Ez az ige vezér-
elte őket, lett a mottójuk: »Ingyen kaptátok, ingyen is
adjátok.« (Mt 10,8) A kezdeményezéshez orvosok is
csatlakoztak felajánlva szaktudásukat, és sokan
mások is megnyitották szívüket és otthonukat.

Így született és fejlődött ez a széleskörű társa-
dalmi kezdeményezés a legszegényebbek javára,
mely ma is működik az ország számos városában.
Legnagyobb eredménye, hogy idővel maga a cél-
csoport vált saját felemelkedésének főszereplőjévé.
Rátaláltak emberi méltóságukra. Tiszteletteljes, szo-
lidáris kapcsolatokat építenek, példájukkal és odaa-
dásukkal sokakat segítenek kiemelkedni a szegény-
ségből és felelősséget vállalni egy újfajta együtté-
lésben saját maguk, családjuk, lakóhelyük és közös-
ségeik, valamint az egész világ javára.
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk mindenkit az ez évi Szent

Anna-napi búcsúra . A búcsú szentmisével kezdődik,
melyet Földi István esperes plébános atya celebrál.
Időpont 2019. július 27. szombat 16 óra. Helyszín:
Szent Anna kápolna, Badacsony, Római út. A szent-
mise után szeretettel várjuk a vendégeinket a helybéli
asszonyok által készített sütemények elfogyasztásá-
ra, badacsonyi borok kóstolgatására, baráti beszél-
getésre. Az adományokból befolyó pénzt a Szent
Anna kápolna fenntartására fordítjuk .Előre is köszön-
jük segítségüket! Földi István esperes plébános,

özv. Horváth Zoltánné és családja


