
Az előző évben bajnokságot nyerő felnőtt labdarúgó
csapat megvédte címét a megyei II. osztályban. A
Badacsonytomaji SE szerezte a legtöbb gólt a bajnok-
ságban és a legjobb gólkülönbség is a tomaji csapaté
lett.

Folytatás a 6. oldalon.

Folytatás az 5. oldalon.

BADACSONY
Havonta megjelenő közéleti lap

XXIX. évfolyam 6. szám | 2019. JÚNIUS

18 ÉVESEK KÖSZÖNTÉSE

ISMÉT BAJNOK LETT 
A BADACSONYTOMAJI SE

Egészségügyi szűrések és előadások, ételkóstoló az
egészségpiacon, vetélkedők és sportprogramok- egész-
ség- és sportnapot tartottak Badacsonytomajon. A prog-
ramok szervezéséhez egy EFOP pályázat keretében nyert
támogatást az önkormányzat.

További részletek a 2. oldalon.

EGÉSZSÉG- ÉS SPORTNAP
BADACSONYTOMAJON

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Ünnepélyes keretek között köszöntöttük 2019. június 1-jén, településünk Városnapján, azokat a fiatalokat, akik
idén töltötték be a 18. életévüket. Az immár felnőtt ifjú hölgyek és urak ünnepélyes eskü formájában erősítették
meg Badacsonytomajhoz való kötődésüket. Szívből gratulálunk a fiataloknak, kívánunk jó egészséget, sok sikert,
hosszú boldog életet!

www.badacsonytomaj.hu



TÁJÉKOZTATÁS
KOMOLY BÜNTETÉS JÁR AZ ILLEGÁLIS VÍZVÉTELEZÉSÉRT!

Folytatás az 1. oldalról.

BADACSONY 2019. június2 ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

www.badacsonytomaj.hu

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a DRV Zrt.
szolgáltatási területén az ideiglenesen – mezőgaz-
dasági, építési, vagy egyéb munkák kapcsán – fel-
merülő többlet-vízvételezési igény minden esetben
bejelentésköteles. A vízvételezéshez szükséges ügy-
intézési folyamatot az alábbiakban ismertetjük:

BEJELENTÉS
Többlet-vízigény felmerülésekor vegye fel a kap-

csolatot a Társaság területileg illetékes üzemveze-
tőségével, hiszen ott tudnak tájékoztatást adni a tele-
pülés ivóvíz-hálózatának kapacitásáról, valamint arról,
hogy a vízellátás biztonságának veszélyeztetése nél-
kül milyen mértékben teljesíthető a többlet-vízvéte-
lezés. Üzemvezetőségeink elérhetőségei a
www.drv.hu/uzemvezetosegeink weboldalon, a Víz-
vételezéshez kapcsolódó elérhetőségek linkre kat-
tintva megtalálhatók. A kérelmet a vételezés tervezett
időpontjánál legalább 2 héttel korábban, írásban kell
benyújtania a szolgáltató felé.  

ADATEGYEZTETÉS
Az egyeztetés során tájékoztassa az üzemveze-

tőség ügyintézőjét a vízvételezés céljáról, várható
időtartamáról, a napi vételezési igény mértékéről,

valamint a vízvételezés módjáról (pl.: tartálykocsival,
tartállyal történő elszállítás, kiépített vezetéken tör-
ténő vételezés), illetve töltse ki a szerződéskötéshez
szükséges adategyeztető lapot. 

SZERZŐDÉSKÖTÉS
Amennyiben felmerült vízvételezési igénye biz-

tosítható, a Társaság azt elsősorban az érintett üzem-
vezetőség telephelyén kialakított vízvételezési pon-
ton keresztül, vagy a településen kijelölt tűzcsap
igénybevételével teszi lehetővé. (A tűzcsap mérősí-
tésének költsége a megrendelőt terheli.) Az egyedi
vízvételezést a felhasználó és a DRV Zrt. által írásban
megkötött szerződés szabályozza, mely tartalmazza
a vételezett víz díját, a mennyiség mérésének módját
és a vízvételezés egyéb feltételeit. A vízvételezési
szerződés másolatának minden esetben a helyszínen
rendelkezésre kell állnia.• 

A DRV Zrt. a víz tűzcsapról történő szolgáltatását
az alábbi esetekben tagadhatja meg:

• Korábbi szabálytalan vízvételezés esetében.
• A felhasználó a felhasználási helyen rendelkezik

vízbekötéssel, amelyről a vízigény biztosítható, vagy nincs
a településen az igény kielégítésére alkalmas tűzcsap.

• Ha az igénybejelentő szerződéses folyószám-
láján lejárt határidejű, vagy vitatott számlatartozást
tart nyilván Társaságunk, illetve a kérelmező szerve-
zet ellen felszámolási, vagy csődeljárás folyik.

• Ha a vízigény kielégítése egyéb módon, tűzcsap
igénybevétele nélkül is megoldható.

JOGI KÖVETKEZMÉNYEK
A tűzcsapról történő engedély nélküli, vagy nem a

vonatkozó szerződésben, vagy engedélyben foglaltak
szerinti vízvételezés szabálytalan közműhasználatnak
minősül, mely esetben a DRV Zrt. feljelentés megté-
telére jogosult a szabálytalan közműhasználóval szem-
ben. A vízvételezést a DRV Zrt. munkatársain kívül az
illetékes rendőrkapitányság, illetve a katasztrófavéde-
lem munkatársai is ellenőrizhetik, szabálytalanság ese-
tén pedig a 259/2011. (XII.7.) kormányrendelet 1. számú
mellékletében leírtak alapján 30 ezer forinttól 1 millió
forintig terjedő bírságot szabhatnak ki. 

Tisztelettel: DRV Zrt.

FELHÍVÁS NYÁRI DIÁKMUNKÁRA

HÍREK A PIPITÉR
ÓVODÁBÓL

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 célcso-
portjába azok a 16 – 25 év közötti, nappali tagozaton,
tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diá-
kok tartoznak, akik foglalkoztatásra irányuló, vagy
vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. A prog-
ram keretein belül a foglalkoztatás történhet a tele-
pülési önkormányzatnál, illetve az önkormányzat
fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellá-
tását 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 személyes okmányaival, valamint érvé-
nyes diákigazolvánnyal és az iskola által kiadott isko-
lalátogatási igazolásával 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 munkavégzés 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 tit-
kárság (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.)

EGÉSZSÉG- ÉS SPORTNAP 
BADACSONYTOMAJON

Konzorciumi partnerként vesz részt Badacsony-
tomaj Város Önkormányzata az EFOP 1.5.2-16 Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben elne-
vezésű projektben, melyet további 4 településsel –
Nagyvázsony, Pula, Kapolcs, Mencshely- közösen
valósítanak meg. A konzorcium által elnyert pályázati
támogatás összege meghaladja a 248 millió forintot.
A projekt jóvoltából Badacsonytomaj 50 millió forintot
költhet a többi között eszközbeszerzésre, képzésekre
és programokra, de ebből az összegből az iskola
egyik tantermét is sikerült felújítani, ahol a jövőben

főként felnőttképzés folyik majd. Az egészség- és
sportnapot is e projekt keretében rendezték. Egész-
ségügyi szűrések, előadások, az egészségpiacon
pedig ételkóstoló várta az érdeklődőket, a kétnapos
rendezvényen tartottak sakkversenyt, több korosztály
számára asztalitenisz- bajnokságot, vetélkedőket
szerveztek az általános iskola udvarán, a sportprog-
ramok között pedig csocsó, röplabda, foci és kosár-
labda közül lehetett választani. Az egészség- és
sportnapra, valamint a hozzá kapcsolódó programok-
ra több százan látogattak el. Kálóczi B.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentésről szóló 1602/2018.(XI.27.) Kormány-
határozat alapján kiadott utalványokkal lehet felkeresni a badacsonytördemici, Tördemic Tüzép Kft. telep-
helyét. Kérünk MINDENKIT, hogy az igényelt tüzelőanyag átvétele előtt telefonon hívják a 87/533-060-
as telefonszámot, egyeztetés céljából.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

A madarak és fák napja alkalmából Hammer Tamás
és Papp Sándor interaktív előadást tartott óvodánk-
ban, mely során sok érdekes és új információhoz
juthattak a gyerekek.

Fotó: Óvoda Fotó: Óvoda 

A jó idő beköszöntével az óvodások boldogan vet-
ték birtokukba a Kneipp-ösvényt!

Fotó: Óvoda Fotó: Óvoda 

Május legszebb napján a Pipitér Óvodában minden
kisgyermek Édesanyja ölelésében mondhatta el
köszöntő verseit.

Fotó: Óvoda Fotó: Óvoda 
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK
Badacsonytomaj VN Kft. mérlegadatai a 2018. évi

számviteli beszámoló alapján:

Eszközök Előző év Tárgyév
A. Befektetett eszközök 15592 161001
B. Forgóeszközök 103246 17930
C. Aktív időbeli elhat. 0 0
Eszközök összesen 118838 178931

Források Előző év Tárgyév
D. Saját tőke 25363 38670
E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 6009 9386
G. Passzív időbeli elhatár. 87466 130875
Források összesen 118838 178931

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi
beszámoló 2018. év értékelése.

A Kft. feladatai az éves Üzleti Tervben- a Tulajdo-
nos alapítói ülés döntésével egy gazdasági évre
vonatkozóan –a közhasznú feladatok a tulajdonossal
kötött „Közhasznúsági Szerződés” szerint, míg a vál-
lalkozási feladatok Kft. szabad kapacitásainak kihasz-
nálására az önkormányzat vállalkozói megrendelései,
és azokon felül –ügyvezetői döntési körben - vállal-
kozási szerződésekben rögzítettek szerint tervezhe-
tő.

A VN Kft. közhasznú és vállalkozási tevékeny-
sége 2018. évben

A VN Kft. Közhasznú tevékenységét a Tulajdonos
Önkormányzat és a KFT. között megkötött Közhasznú-
sági Szerződés,  2009.-03.-25.-i 48/2009 (III. 25) számú
Képviselő-testületi határozata alapján végezte.

A VN Kft. Vállalkozási tevékenységét az egyéb sza-
bad kapacitást lekötő vállalkozási munkák mellett az
éves tervezhető Önkormányzat és társasága között lét-
rejött Vállalkozási (üzemeltetési) Szerződések jelentik:

- Szerződés a badacsonyi és badacsonytomaji
strandfürdők üzemeltetéséről (2005.-04 -14)

- Szerződés a badacsonytomaji és az örsi tele-
pülésrészen lévő temetők üzemeltetéséről a
14/2004.(IV.5.) sz. Önkormányzati rendelet V. fejezet
10.§(1) alapján. (2005. március 31)

- Fizető parkolók üzemeltetése 3/2009. (III.3.)
Önkormányzati rendelet alapján

- Önkormányzati rendelet 2018. év Költségvetéséről.
Adatok a 2018. évi gazdálkodásról.
- A vállalkozási bevételekből fedezzük a közhasz-

nú tevékenység meghatározó részét. A tulajdonos
Önkormányzat által biztosított támogatás összegét
2018. évben célfeladatok megvalósítására fordítottuk.

A Társaság 2018. évi közhasznúsági jelentése a
Badacsonytomaj VN Kft. honlapján megtekinthető.
(www.bvu.hu) Bolla József ügyvezető

BADACSONYTOMAJÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2018. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Eszközök Előző év Tárgyév
A. Befektetett eszközök 3491 2226
B. Forgóeszközök 508 517
C. Aktív időbeli elhat. 0 0
Eszközök összesen 3999 2743

Források Előző év Tárgyév
D. Saját tőke 490 502
E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 18 16
G. Passzív időbeli elhatár. 3491 2225
Források összesen 3999 2743

BADACSONYTOMAJ
VN KFT. HÍREI

GYERMEK- ÉS EGÉSZSÉGNAP 
AZ ÓVODÁBAN

A Badacsonytomajért Közalapítvány tisztelet-
tel megköszöni a 2018. évben nyújtott támogatá-
sokat. A kapott támogatások elősegítették a köz-
alapítvány eredményes működését. Továbbra is
várjuk szíves felajánlásaikat a 72800030-
10001909 számú számlánkra. Az Alapítvány
részére felajánlott SZJA 1%-ot, 96.030.- Ft-ot az
alapító okiratban meghatározott feladatok ellá-
tására használta fel.

Cseh Ervinné 
kuratóriumi elnök

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a bada-
csonytomaji strand teljes kapacitással üzemel, a
badacsonyi strand a beruházás miatt június 15-től
részlegesen tart nyitva. A helyi állandó lakosok jogo-
sultak kedvezményes strand belépők és parkoló bér-
letek megvásárlására. Ezúton szeretnénk felhívni
azon lakosok figyelmét, akik erre a szezonra még
nem érvényesíttették, illetve nem váltották ki a bér-
leteket, a legrövidebb időn belül tegyék meg, mivel
a strandokra csak érvényes bérlet, illetve belépőjegy
ellenében lehet belépni.  Az idei évtől a Badacsony-
tomajon üdülő ingatlannal rendelkező lakosok részé-
re lehetőség van kedvezményes, fényképes üdülő
kártya kiváltására, üdülő ingatlanonként 2 fő részére
melynek díja 10.000 Ft/szezon/fő, fenti bérletek
kiváltására Badacsonytomajon a VN Kft. irodájában
van lehetőség (Badacsonytomaj Fő u. 14.). A parkolási
díj a Képviselő- testület döntése alapján 2019. évtől
300 Ft/óra-ra emelkedett, mely a Badacsony tele-
pülés részén található fizető parkolókra vonatkozik.
Ezúton hívjuk fel a tisztelt helyi lakosok figyelmét
arra, hogy a parkolókba csak jegyváltás, vagy bérlet
bemutatás ellenében van lehetőség parkolásra, így
kérjük, hogy szíveskedjenek kiváltani a kedvezmé-
nyes parkoló bérleteket. Kellemes nyarat kívánunk
mindenkinek! Badacsonytomaj VN Kft.

2019. május 23-24-én a Pipitér Óvoda és Mini Böl-
csőde vidám programokra várta gyermekcsoportjait,
valamint leendő kisóvodásait is. A tágas óvoda udvar
minden esztendőben kellemes helyszíne a két napos
rendezvénynek, mely az idén is sok érdekes megle-
petést tartogatott a gyerekeknek. Közös zenés tornával
indítottuk a programot, majd a Fanyűvő Játékpark izgal-
mas játékai mellett volt arcfestés, kézműveskedés,
gyermekjóga, ügyességi játékok és aszfaltrajzolás is.
Ámulatba ejtette a gyerekeket az a rendőrkutyás

bemutató is, melyet Bódis István tartott. A humoros és
látványos program végén óvodásaink nagy örömükre
meg is simogathatták az okos kis állatokat. Mind a két
nap során sok-sok zöldséget, gyümölcsöt és gyü-
mölcslevet fogyaszthattak a gyerekek, melyeket ezúton
is köszönünk a Szülőknek. A jól sikerült rendezvény
végeztével minden kisgyermek ajándékot is vihetett
haza, melyet az óvoda dolgozói készítettek a kicsiknek.           

Kovács Zsuzsanna óvodapedagógus

Fotó: Óvoda Fotó: Óvoda Fotó: Óvoda Fotó: Óvoda 

A Bakony-Balaton Horgász Szövetség 2019. május
25-én 4 tusa Ifjúsági Horgászversenyt szervezett a
Sümeg-Csabrendek Horgász Egyesület Horlczer
taván a 14-18 év közötti ifjúsági horgászok részére. A
Badacsonyi Sporthorgász Egyesületet Ángyán Sza-
bolcs képviselte, aki a viadalon negyedik helyezett
lett, kísérője az egyesület ifjúsági felelőse Tóth Zoltán
volt. Amint arról már értesítettük az érdeklődőket,
Badacsonytomajon is van lehetőség ingyenes hor-
gászvizsga letételére, hiszen megalakult a BSHE
Vizsgabizottsága, amely minden hónap utolsó pén-
tekén tart vizsgáztatást a könyvtárban 16 órai kez-
dettel. Így volt ez május 31-én is, ahol szép számban
jelentek meg és tettek sikeres vizsgát a leendő hor-
gászok. Következő vizsganap 2019. június 28-án lesz,
melyre várjuk az érdeklődőket! 

Az egyesület csapata részt vett a városi főzőver-
senyen is, ahol zöldfűszerekkel ízesített csülökpör-
költet készített az azt megkóstolók nagy örömére! A
BSHE fontosnak tartja, hogy városi rendezvényeken
megemlékezéseken részt vegyen, így volt ez a Tria-
noni megemlékezésen is az emlékparkban, ahol a
BSHE Elnöksége elhelyezte a megemlékezés koszo-
rúját június 4-én.

A BADACSONYI 
SPORTHORGÁSZ 
EGYESÜLET HÍREI



A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával a
SZÍN-VONAL iskolának és az intézményt működtető
alapítványnak több rendkívül hasznos tehetségfel-
táró, tehetséggondozó szabadidős programot sikerült
biztosítania.

A szecesszió, mint összművészeti irányzat című
projekt (pályázati azonosító: NTP-KNI-18-0025) kere-
tében a diákok a századforduló művészetét ismerték
meg. A budapesti kirándulás során a Magyar Sze-
cesszió Házában és a fővárosi állatkertben a kor épí-
tészetét, lakberendezését, iparművészetét, Kapos-
váron a Rippl Villában a kor festőművészetét tanul-
mányozhatták. A szecessziós stílusjegyeket megis-
merve, a programot záró táborban a diákok a kor női
viseleteit, ékszereit elkészítve egy olyan kávéházi
jelenetet modelleztek a kellékeket magukra öltve,
amely ennek az időszaknak a stílusát, életérzését
reprezentálta.  

A Leonardo da Vinci nyomdokain projekt kereté-
ben (NTP-MTTD-18-0023) a diákok a képzőművészet,
a fizika és matematika összefüggéseit vizsgálták.
Budapesten a Vasarely Házban múzeumpedagógu-
sok segítségével alkothattak geometriára épülő tér-
hatású alkotásokat, Egerben a Kepes Intézetben

hologramokat készíthettek.
Terbe János nemzetközi hírű designer vezetésé-

vel újrahasznosított anyagokból fényinstallációkat
terveztek. 

A művészeti iskola az idei tanévben is megren-
dezte a 10 éve országossá fejlesztett tárgyalkotó ver-
senyt, „A kiegészítők királynője, a táska” címmel (NTP-
TMV-18-0022). A többfordulós versenyre több mint
kétszáz tanuló nevezett. A zsűri döntése alapján a
hét végén megrendezett döntőbe 50 tanuló verse-
nyezhetett. Badacsonytomajról Forintos Lili, Kőmíves
Dóra, Vizkelety Virág jutott a döntőbe. 

Az első fordulóban a tanulóknak egy egyedi tás-
kát kellett tervezni és elkészíteni, a második forduló-
ban a táska stílusjegyeihez igazodva ruhatervezési
feladatot kaptak. A harmadik fordulóban a két ter-
méket kellett egy általuk megszerkesztett újonnan
induló divatlapban figyelemfelkeltően bemutatni,
majd a versenybizottság előtt indokolni is kellett a
pályamunkák terveit, a
három fordulóban bekül-
dött alkotások gondolati
összefüggését.  

A versenyre a kísérők-

kel együtt közel százan jöttek városunkba. A verse-
nyen 11 intézmény diákjai részesültek elismerésben.
Büszkék vagyunk arra, hogy Badacsonytomajról Sós
Gyula tanítványa, Vizkelety Virág mindhárom mun-
kájának igényes megoldásáért különdíjban részesült.
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Szerszámgépeket és gázolajat loptak
Egy badacsonytomaji hangárba tört be egy 48

éves bazsi és egy 49 éves zalakomári férfi, a rendőrök
elfogták őket. Állampolgári bejelentés érkezett a
rendőrségre 2019. május 26-án délelőtt, hogy az
éjszaka folyamán ismeretlen tettes betört a Bada-
csonytomaj külterületén található telephelyének
melléképületébe és onnan több mint kétszázezer
forint értékben különböző szerszámgépeket és gáz-
olajat tulajdonított el. A nyomozók az adatgyűjtés
eredményeként azonosították a feltételezett elköve-
tőket, egy 48 éves bazsi és egy 49 éves zalakomári
férfit, akiket otthonaikban fogtak el. A rendőrök ezt
követően előállították őket a Tapolcai Rendőrkapi-
tányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták őket ki.
Ellenük lopás bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

Bűn- és baleset-megelőzés Badacsonytomajon
A Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai színes

programokkal várták az érdeklődőket. A tapolcai rend-
őrök 2019. június 1-jén Badacsonytomaj várossá nyil-
vánításának 15. évfordulója, valamint a Balaton napja
és Gyermeknap alkalmából a város strandján felállított
pavilonnál prevenciós foglalkozásokkal várták a lakos-
ságot. Felhívták a figyelmet az idegenforgalmi sze-
zonban leginkább jellemző jogsértésekre, valamint
elmondták az állampolgároknak többek között azt is,
hogy a kirándulások, városnézések alkalmával csak
annyi készpénzt vigyenek magukkal, amennyi feltét-
lenül szükséges. Hangsúlyozták, hogy a gépjárművek
utasterében ne hagyjanak értékeket. Kérték a lakos-
ságot továbbá, hogy fürdőzéseknél lehetőség szerint
vegyék igénybe a strandok értékmegőrzőit és ha erre
nincs mód, felügyelet nélkül soha ne hagyjanak érté-
keket a parton. A biztonságos közlekedés érdekében
a rendőrök kiemelték a közlekedési szabályok betar-
tásának fontosságát, a nyári melegben az utazások
és a megnövekedett közúti forgalom veszélyeit. Az
ittas járművezetés megelőzése érdekében elmond-
ták, hogy már kevés alkohol is nagymértékben képes
hátrányosan befolyásolni az emberi szervezet műkö-
dését, lassítja a reflexeket, ami fokozott balesetve-
szélyt jelent.   Juhász Kinga r. a. megelőzési  főelőadó 

Tapolcai Rendőrkapitányság

RENDŐRSÉGI HÍREKERDÉLYBEN JÁRTUNK

Iskolánk sikeresen pályázott a ,,Határtalanul˝ című
programra, melynek keretében a 7. osztályosok 5
csodálatos napot tölthettek el Erdélyben. Az indulást
izgatottan várta mindenki. Jó néhány órás buszozás
után első megállónk Nagyvárad volt. Itt megtekin-

tettük a Püspöki Székesegyházat, majd folytattuk
utunkat Bánffyhunyadra, ahol megnézhettük a 13.
századi református templomot. Innen Kolozsvárra
mentünk, ahol 1 éjszakát töltöttünk. Láthattuk a
Mátyás király emlékművet, a bronzból készült szo-
borcsoport ma is meghatározója a főtérnek. Másnap
Tordára utaztunk. Különleges élményt nyújtott a
sóbányában tett túra, ahol még óriáskerékre is felül-
hettünk. Kissé fáradtan érkeztünk meg következő
szállásunkra, Szovátára. A következő délelőttöt a
fazekasságáról híres Korondon töltöttük. Délután a
szovátai iskolások fogadtak minket. Izgalmas sorver-
senyeket és focimeccseket játszottunk velük, majd
körbesétáltuk a Medve-tavat. A 4. napon a Békás-
szoros kacskaringós útjain gyönyörködtünk a csodá-
latos látványban és fagyiztunk a Gyilkos-tónál. A kora
reggeli indulás után Segesvárra érkeztünk, ahol meg-
koszorúztuk a Petőfi-szobrot. Utunk utolsó állomása
Arad volt, ahol megemlékeztünk a 13 aradi vértanúról.
A hosszú útról életre szóló élményekkel gazdagodva
tértünk haza. Köszönjük, hogy ennek részesei lehet-
tünk! Vizkelety Virág 7. osztály

NEMZETI TEHETSÉGPROGRAMOK 
A SZÍN-VONAL MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN



Harmadik alkalommal rendezték meg az RS9
Színház független színházi fesztiválját, az RS9 OFF-
ot. A programsorozat egyben verseny is, melyen elő-
adásokat és színészeket is díjaztak. A zsűritől külön-
díjat vehetett át a badacsonytomaji kötődésű Ptah
Theatre a Róza és Alfrédért. A történet örök szere-
lemről, barátságról, kitartásról, túlélésről és az élet
apró örömeiről szól. A megmérettetés tapasztalatiról
és az elismerésről kérdeztük Domonkos Ágnes elő-
adót: "Az RS9 Független Színházi Fesztivált 4 éve
indították el, az elsőn szintén részt vettünk egy másik
előadással. Idén közel 70 jelentkezőből választott ki
az RS9 Színház 17 előadást, akik a Budapest szívében
tartott négynapos eseményen kerültek közönség elé.
A mezőny nagyon erős volt, mind műfaj, mind ismert-
ség szempontjából elég vegyes is; a prózai darabok
mellett, tánc, báb, sőt még bohócelőadás is szere-
pelt. Műfajban mi is elég rendhagyóak voltunk: a Róza
és Alfréd egy félig báb, félig mozgásszínház: a bábok
feje egy-egy maszk, testüket pedig a mi lábaink és
kezeink adják és mi magunk is életre kelünk benne.
Sokat szerepeltünk az előadással kültéri helyszíne-
ken, fesztiválokon, sőt még a Liliomkert színpadán is

a forgatagban, ezért is volt kihívás Rózáékat bevinni
a színházi térbe, ahol minden rezzenés, apró gesztus
fókuszba kerülhetett. Nekünk csodás élmény volt és
úgy érezzük, ez a megmérettetés az előadásnak is
jót tett; új elemekkel gazdagodott a darab és egy
belső térben a közönség is minden finom poént lere-
agált, szóval örültünk, hogy a darab színház "górcső"
alá került. A háromtagú zsűri 3 helyezést és három
különdíjat osztott ki, a Ptah Theatre Róza és Alfréd-
ja a házigazda, azaz az RS9 színház különdíját kapta
meg, ami nagy megtiszteltetés és öröm számunkra."

B.N.

Badacsonytomaj 15 évvel ezelőtt kapott városi
rangot, ezt a jubileumot ünnepelték a városlakók júni-
us 1-jén, szombaton a Badacsonytomaji Strandon. A
szervezők a vendégeknek egy tál meleg étellel, hűtött
itallal, valamint hűtőmágnesekkel kedveskedtek. A
gyermekeket szörppel, jégkrémmel és Balaton sze-
lettel várták. Minden résztvevő tombolajegyet kapott,
melyekkel értékes nyereményeket lehetett nyerni.

Az egész napos rendezvény főzőversennyel kez-
dődött, melyre a csapatok 5.000 Ft-os támogatást is
kaptak. Közkedvelt volt a filléres könyvvásár a Városi
Könyvtár jóvoltából, ahol gyorsan fogytak az ingye-
nesen és 50 forintos áron kínált olvasnivalók. 

A Gyermeknap keretein belül számos program
szólt a kisebbeknek. Ilyen volt például a sellőkosztüm
verseny, melynek részvevői a színpadon is bemutat-
ták jelmezeiket, tapsvihar kíséretében. Továbbá ját-
szóházzal, hennafestéssel, csillámtetoválással, a
Donga Játékpark „Bor-Balaton-Játék”-ával, mobil íjá-
szattal, Óriás Balaton társasjátékkal kedveskedtek a
szervezők a gyermekeknek. Rosta Géza zenés, inter-

aktív színpadi műsora is a kicsiket szólította meg, akik
a Városnéző Kisvonatot is kipróbálhatták. A Tapolcai
Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési pavilonjánál
gyermek foglalkoztató és az ittas vezetés szimuláló
„részeg szemüveg” is várta az érdeklődő fiatalabb
korosztályt.

A felnőttek is találhattak kedvükre való szórakozási
lehetőséget ezen a napon. A „Körbekoccintjuk a Bala-
tont” felhívásra szép számmal jelentkeztek a résztve-
vők, akik a régió új borát, a BalatonBort kóstolhatták
meg. A kora esti programok sora Erox Martini hamisí-
tatlan olasz hangulatú fellépésével kezdődött, majd
Sulyok Péter Showder Klub előadásával folytatódott.
Marót Viki és a Nova Kultúr, valamint a Timi & Hot
Stuff zenekarok fergeteges koncertjeivel zárult a nap. 

A programok hosszú sorában talán a kulturális
bemutatót övezte a legnagyobb érdeklődés. Nem
véletlenül, hiszen a város amatőr művészeti csoport-
jai, óvodásai, iskolásai, tanárai, néptáncosai léptek
színpadra. A gyerekek táncokkal, ismert dalokkal szó-
rakoztatták a közönséget. A NABE csoportja nemcsak
énekelt, hanem táncra is perdült a színpadon. Az
Ezüst Kükapu Táncegyüttes műsora után a 10 éves

együttes köszöntése következett. 
Krisztin N. László polgármester és Orbán Péter

alpolgármester a színpadon üdvözölte a megjelen-
teket. Átadták a Város Bora 2019 Borverseny nyerte-
sének járó díjat, melyet idén a Varga Pincészet 2017-
es évjáratú Aranymetszés Badacsonyi Olaszrizling
bora nyert el. A nyertes kiválasztásában segítőket is

a színpadra szólították.
Megható volt a város 18 éves polgárainak köszön-

tése. A fiatalokat az elmúlt évek hagyományait követ-
ve a Város Borával, kristálypohárral és emléklappal
ajándékozták meg a település elöljárói.

Az egész napos programsorozaton sok városlakó
megfordult, a szervezők remélik, hogy rengeteg
élményt szereztek és jól érezték magukat.

Farkas Judit

VÁROS- ÉS GYERMEKNAP A STRANDON
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Folytatás az 1. oldalról.

TRIANONI 
MEGEMLÉKEZÉS

2019. június 4-én, kedden délután városunk is
megemlékezett a magyar történelem legfájdalma-
sabb eseményéről.

A trianoni békeszerződés a háborúban vesztes
Magyarország és a háborúban győztes antant szö-
vetség hatalmai között létrejött békeszerződés,
amely többek között az Osztrák–Magyar Monarchia
felbomlása miatt meghatározta Magyarország új
határait. 

A szerződést a felek 1920. június 4-én írták alá a
versaillesi Nagy Trianon-kastélyban. A trianoni tra-
gédiára emlékezve június 4-ét a Magyar Országgyű-
lés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyil-
vánította.  

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Kul-
turális Intézménye a Történelmi Emlékparkban tartott
koszorúzással egybekötött megemlékezést. Az ese-
ményen Forintos Ervin Gyula önkormányzati képvi-
selő mondott beszédet, Földi István esperes, plébá-
nos az elszakított nemzetrészek hitbeli egységéért
mondott fohászt.

A megemlékezés koszorúit helyezte el: Bada-
csonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testülete,
a Fidesz Helyi Csoportja, a Badacsonytomaji Sport-
horgász Egyesület, a Badacsonyörsi Érdekvédelmi
Egyesület, a Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesü-
lete, a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda, a Tatay Sándor Általános Iskola, a Badacsony-
tomaji Kolping Család. Farkas Judit

PTAH THEATRE SIKERE



Borbarangolás Borvacsorák 2019:
A hagyományos Borbarangolás keretében idén

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

Aktuális borvacsoráink: Június 15. Léránt Pince
Borkert; Június 22. Kisfaludy-ház Étterem és Borte-
rasz; Június 29. Vörös Szőlőbirtok és Borpince – Kali-
nics Birtok

Szakvezetéses élménytúráink:
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület hat éve

szervez vezetett, bakancsos túrákat. Az idei évben új
helyszínek és még több élmény vár a környéket meg-
ismerni vágyókra. Az élménytúrákon a Balaton, a
Badacsony környékének változatos hegyeit, gazdag
földtani örökségét, állat- és növényvilágát, történelmi
és kultúrtörténeti értékeit ismerhetik meg a résztve-
vők. Szakvezetéses túrát indítunk a Badacsonyon,
Szent György-hegyen, Csobáncon, Tóti-hegyen, Szig-
ligeten és Ábrahámhegyen is. A túrákon való részvétel
díjköteles, valamint előzetes bejelentkezés szüksé-
ges. 

Részvételi díj: gyermekeknek: 6 éves korig: ingye-
nes; 6-14 éves korig: 500,- Ft/fő felnőtteknek: 1.000,-
Ft/fő. Előzetes bejelentkezés szükséges: Tourinform
Iroda, Badacsony: Tel.: +36 87/531013; badacsonyto-
maj@tourinform.hu

Aktuális túráink: Június 15. szombat 20.15 óra
HOLDFÉNYTÚRA A BADACSONYON; Június 22.
szombat 10.00 óra TÚRA A TÖRDEMICI SZIKLÁK

ALATT; Június 29. szombat 10.00 óra A SZIGLIGETI
SZÚRÓS CSODABOGYÓ NYOMÁBAN; Július 6. szom-
bat 10.00 óra TÚRA A PÁLOSOK-ÚTJÁN; Július 13.
szombat 20.15 óra TITKOK A SÖTÉTBEN- ESTI TÚRA
A BADACSONYON, Július 20. szombat 10.00 óra
TÚRA A CSOBÁNCON; Július 27. szombat 10.00 óra
BADACSONY TANÖSVÉNY KÖRTÚRA.

Szeretettel várunk minden kedves Bortriatlonozót:
június 22-23. között a KÉKNYELŰ TÚRÁRA! A rendez-
vény alkalmával a borospincék mélyén, hamisítatlan
környezetben, a boros gazdák rejtett kincsei mellett
megismerhetitek az igazi badacsonyi Kéknyelűt. A
pincékben egész hétvégén borkóstolókkal és színes
programokkal várjuk a látogatókat.

Helyszín: Badacsonyi Borvidék Pincéi Részletek:
facebook: Bortriatlon 2019 - Kéknyelű Túra;
www.badacsony.com

Az előző évben bajnokságot nyerő felnőtt labda-
rúgó csapatunk megvédte címét a megyei II. osz-
tályban. A bajnokcsapat ugyanúgy 64 pontot szerzett
a bajnokságban, mint a rivális Öskü FC, de a verseny-
kiírás értelmében a bajnokságban több győzelmet
számláló együttesünk végzett az élen. Az egész
tavasz folyamán a kupaküzdelmek miatt kettős ter-

heléssel játszott csapatunk. A szezon elején a riváli-
sok ellen begyűjtött győzelmek nagyon fontosnak
bizonyultak és bár az 5 pont előnyünk elolvadt az
utolsó előtti fordulóra, de amikor igazán kellett, meg-
mutatta erejét csapatunk. A gólkirályt ismét csapa-
tunk adta: az előző évi győztes Kiss Márton (37 találat)
után idén Kiss János 46 góllal végzett az élen, míg
csapatkapitányunk Kiss Gábor 30 találattal a 2. helyen
végzett. Csapatunk szerezte a legtöbb gólt a bajnok-
ságban (117-et) és a legjobb gólkülönbség is csapa-
tunké lett. Hiányérzetünk egyedül a megyei kupában

az elődöntőben, az első
osztályú Devecser elleni
1:0-ás vereség miatt lehet.
A végig mezőnyfölényben
játszó és sok helyzetet
kidolgozó csapatunk képte-
len volt betalálni a vendé-
gek kapujába, pedig egy
döntetlen is már a kupa-
döntőt jelentette volna.
Összességében eredmé-
nyes évadot zárt csapatunk,
ami nagyban köszönhető
támogatóinknak és lelkes
szurkolóinknak, akik min-
denhová szép számmal kís-
értek el bennünket. Nagy
boldogság volt Szentantal-

fán kürt, dob és vörös füstfelhő közepette Veletek
ünnepelni a bajnoki címet! Köszönjük! Köszönjük
Szigligetnek, hogy otthont biztosítottak számunkra
erre a bajnokságra és mindig jó körülmények fogad-
tak bennünket. Gratulálunk U19-es csapatunknak,
akik az idősebb mezőnyben is 6 győzelmet tudtak
elérni a tavasszal és az erősebb csapatoknak is méltó
ellenfelei voltak!

MTD HUNGÁRIA Megyei II. osztály férfi felnőtt
eredmények: Somló SC- B.tomaji SE Bonvino 3:3;
B.tomaji SE Bonvino – Csopak SC 11:1; Szentantalfa
NVSE- B.tomaji SE Bonvino 2:3 Tabella: 1. B.tomaji
SE Bovino 64p.; 2. Öskü FC 64p.; 3. Péti MTE 53p.; 4.
Ugod SE 51p.; 5. Ősi PSK 47 p. 

A 2018/19-es ifjúsági bajnokságnak egy nagyon
fiatal, tehetséges csapattal vágtunk neki. Az őszi idény
el is ment azzal, hogy felvegyük a bajnokság ritmusát.
14 mérkőzés alatt 4 pontot sikerült szereznünk, ezzel
a 14 csapatos mezőnyben a 13. helyen álltunk. A téli
felkészülés nagyon jól sikerült és már az edzőmérkő-
zéseken lehetett látni, hogy sokkal sikeresebb foly-
tatás vár a csapatra. A játékosok rengeteget fejlődtek

és csapatként is nagyot léptünk előre. A tavaszi sze-
zonban 12 mérkőzésen már 18 pontot szereztünk, így
a bajnokságot 22 ponttal a 11. helyen zártuk. Hatalmas
gratuláció a fiúknak, hogy a 4-5 évvel idősebb csa-
patokkal szemben így helyt tudtak állni. A csapat házi
gólkirálya, Pruska Dániel nyártól az Újpest fociakadé-
mián folytatja pályafutását. További szép eredménye-
ket, sportsikereket kívánunk neki! Gratulálunk a felnőtt

csapat újabb bajnoki címéhez! Rétai Szabolcs
MTD HUNGÁRIA Megyei II. osztály férfi U-19

eredmények: Somló SC- B.tomaji SE Bonvino 0:5;
B.tomaji SE Bonvino – Csopak SC 1:10; Szentantalfa
NVSE- B.tomaji SE Bonvino 4:2 Tabella: 1. Ugod SE
70 p.; 2. Csopak SC 64 p., 3. Szentantalfa NVSE 59 p.,
4. Peremarton SC Berhida 46 p., 5. Péti MTE 46p. 11.
B.tomaji SE Bonvino 22p.
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TOURINFORM IRODA HÍREI

CÍMVÉDÉS!

U-19-ES LABDARÚGÓ HÍREK

Folytatás az 1. oldalról.

Fotó: Zab L.Fotó: Zab L.
Fotó: Zab L.Fotó: Zab L.

Fotó: NabeFotó: Nabe

SZEMETELÉS
Nem a szemét eldobálásáról lesz szó, hanem a

gyűjtéséről.  Mert amíg lesznek, akik eldobálják, addig
olyanoknak is kell lenni, akik összeszedik. Ezért indult
a NABE Badacsonytomaji Csoportjának néhány tagja
május 7-én a Szent Donát borozó alatti erdőbe. Nem
sokáig kellett keresgélnünk, ugyanis közvetlenül az
erdei út mellett hatalmas mennyiségű szemét ékte-
lenkedett. Volt ott minden, amit felelőtlen, gondatlan,
a természeti környezettel mit sem törődő emberek
hordtak egybe. Húsz zsák telt meg két és fél óra alatt
rozsdásodó vasakkal, műanyag palackokkal, üvegek-
kel, rohadó ruhákkal, cipőkkel, az eldobált játékokkal.
Amiket nem lehetett zsákba tenni, pl. a szintén ide
dobált linóleumdarabok, azokat a zsákok mellé gyűj-
töttük. Ez sem volt kis tétel. Segítségünk is akadt, a
már említett Szent Donát borozó üzemeltetője, alias
Presznyák Zsuzsa és két tündéri kisfia személyében.
A kicsi ugyan még karonülő, de ez nem zavarta Zsu-
zsit a szemétszedésben. Az óvódás Vince is kivette
részét a munkából.  Ezúton is köszönjük nekik.

Szántainé Ruzsa Mariann

Kiss János a bajnokság gólkirálya 46 találattal.



Ha csak egyetlen épület, amelyre mindenki
emlékszik Badacsonyörs központjából, az a vasútál-
lomással szemben, a 71-es út mentén álló ház, a
jelenlegi Vánkos épülete. Hangulatos kerthelyiség
magas minőségű kávéval nyitotta meg végre kapuit
Badacsonyörsön. A tulajdonost, Jászai Henit kérdez-
tük a kezdetekről. 

Hogyan született meg a Vánkos ötlete, mik az előz-
mények és kik hívták tulajdonképpen életre? Az épü-
letet 2013 óta nézegettem, akkor kerültem Badacso-
nyörsre: a hegyen a szőlőben vettem egy 100 éves
házat és mindig itt kanyarodtam be a Szőlő utcába,
ezért kénytelen voltam lassítani és ezek a lassítások
indították el bennem azt a játékot, hogy mire hasz-
nosítanám az épületet, ha az enyém lenne. 

Előzetes számítások után az emeleti rész felújí-
tásába fogtam bele, mert a vendéglátás minden
szempontból nagyobb falatnak tűnt. Szerencsénk
volt a házzal, nem kellett mást, csak visszabontogatni
és életre keltek az épület természetes jegyei. Persze
azért a panzió nyitása belecsúszott a 2017 forró nya-
rába, ahogy az lenni szokott nem kevés problémát
kellett orvosolni, de végül megnyitottunk. Helyi szak-
emberekkel és kivitelezőkkel dolgozom, a legtöbb-
jükkel mára már teljesen összecsiszolódtunk, az
átlagnál lassabban haladunk mindennel, de ma már
ezt nem hibaként, inkább szerencsének tartom:
nekem is volt időm lépésről lépésre felnőni az egyre
nagyobb feladatokhoz. Számomra Badacsonyörs egy
nagy tanítás: a türelemre tanított. 

Első perctől kezdve nagyon jó munkatársakkal
dolgoztam együtt kikkel rövidebb-hosszabb ideig,
hálás vagyok nekik, mert mindegyikőjük hozzátett
egy darabot a Vánkoshoz, nélkülük nem lenne az,
ami most. Aktuális örömhírünk most, hogy hamarosan
megszületik Judit kolleganőnk első babája, aki egy-
ben a Vánkos első babája is. 

Mit érdemes tudni a Vánkos filozófiájáról? Mik a
főbb elvek?  Az egész Vánkos egy filozófia, a mottón-
kat Pilinszkytől vettük, miszerint “Az ágy közös, a
párna nem” Ennek a versnek az értelmezését sze-
retjük rábízni az emberekre, de nekem ez a Vánkosra
vetítve azt jelenti, hogy a csapat és az egyén egyfor-
mán fontos, az én és a mi. Lényeges, hogy az össze-
fogásban ne vesszen el az egyén arculata és ne vál-
jon dogmatikussá. Ebben kicsit benne van az élni és
élni hagyni elve is. Fontos számunkra hogy ne gyárt-
sunk fölösleges szemetet, így vannak bizonyos elve-
ink, amihez ragaszkodunk, pl. nincsen eldobhatós
elviteles poharunk, dobozunk, szívószál stb... viszont
nem vagyunk “zero waste”-esek még, tervben van
hogy komposztáljunk és kis konyhakertet alakítsunk
ki. Kutya és mindenféle állatbarátok vagyunk és per-
sze imádjuk a cuki gyerekeket. Helyi termelőktől
vásárolunk, amit lehet és abból is az ellenőrzött
magas minőségű alapanyagokat részesítjük előny-
ben. 

A helyieket is szeretnétek bevonni a Vánkos élet-
ébe? Igen, azt hiszem többé kevésbé már sikerült
néhány sikeres rendezvényt közösen megszervezni

a helyi borászokkal és a badacsonyörsi egyesülettel.
Ezeknek az együttléteknek nincs különösebb mon-
danivalója, csak, hogy jó együtt lenni és egy közös-
ségbe tartozni, jó ezt az érzést megtapasztalni és ez
az érzés egy kis közösségben erősebben is hat.
Abban hiszek, hogy mindegy, ki honnan érkezik, a
lényeg, hogy jószándék vezérelje. Ebben a régióban,
ami még szerintem egy különlegesség, hogy a saját
vállalkozásunkon felül a legtöbbünkben van egy erős
helyi érdekeket képviselő tudat: mindenkinek fontos
a régió szellemi, kulturális és gazdasági fejlődése és
így ennek tudatában dolgozunk.  

Mik a főbb inspirációk az ételek megkomponálása
terén? Lesz ebédmenü is? Sokszínűséget és a válto-
zatosságot szeretjük az egyszerűséggel kombinálva.
Nyáron a lecsó a fő műsorszám, mert mindenfélével
tudjuk kombinálni: rizzsel, bulgurral, kolbásszal, tojás-
sal és így a lecsó tud lenni vegán, vega, gluténmen-
tes, laktózmentes. Hasonló elvek alapján haladva
került az étlapra a fasírt-ubisali-friss Búzalelke kenyér,
illetve a vegetáriánus változata a falafel-házi humusz-
házi pita összeállítások. Van napi levesünk és hama-
rosan lesz napi menünk is. Előételeink között van
tunkolós hideg csirkemájpöri kenyérrel, quinoa saláta
és egy olasz kedvenc, a paradicsomos rakott padli-
zsán helyi sajtokkal összesütve. Mégis a fő hangsúly
a svédasztalos reggelin van, mely mostantól a külsős
vendégeknek is elérhetővé vált 9 órától. A friss helyi
sonka, kolbász, zöldség, gyümölcs, sajt választékon
kívül frissen sütünk édes és sós pitéket, kuglófot, fri-
tattat és frissen készítünk patékat, melyek az esti
tapastálakon is elérhetőek, melyhez badacsonyi
borokat vagy balatonvilágosi csapolt Hedon sört
ajánlunk.

A legjobb dolog azonban, ami történhet a ven-
dégeinkkel, az a kávé: világos pörkölésű és olasz
vonal is megtalálható az őrlőinkben, Márti a szak-
képzett baristánk pedig a cortadotól az espresso
machiatoig mindennel tud szolgálni, melyhez a tej a
kékkúti Levendulaportáról érkezik. B.N.

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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„AZ ÁGY KÖZÖS, A PÁRNA NEM”

BADACSONY BOR7 PROGRAMOK

Kiállító borászatok: 
Borbély Családi Pincészet, Büttner Borbirtok,

Éliás Birtok, Fata Pince, Folly Arborétum és Borá-
szat, 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



„Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el ben-
neteket, és tanúim lesztek” (ApCsel 1,8)

Az Apostolok Cselekedetei kezdődik így, amelyet
Lukács evangélista írt. A feltámadt Jézus röviddel
azelőtt, hogy végleg visszatér az Atyához, megígéri
az apostoloknak, hogy Istentől fogják megkapni az
erőt ahhoz, hogy az emberiség történelmében hir-
dessék és építsék az ő Országát. Nem arról van szó,
hogy ennek segítségével megdöntsék az államren-
det, vagy egymás ellen fordítsanak politikai vagy köz-
jogi hatalmakat, hanem arról, hogy fogadják mélyen
szívükbe Isten Lelkét, és Ő ösztönözze cselekedete-
iket, tegye „új emberekké” őket.

Nem sokkal ez után vannak együtt a tanítványok
Máriával, leszáll rájuk a Szentlélek, és hirdetni fogják
Jézus üzenetét Jeruzsálem szent városától kezdve a
„föld végső határáig”.

Jézus az apostolokat és velük együtt minden
tanítványát meghívja, hogy „tanúi” legyenek. Valóban,
minden keresztény, amikor Jézus által fölfedezi, hogy
mit jelent Isten gyermekének lenni, fölfedezi a meg-
hívást is. A hivatásunk és gyermeki mivoltunk a kül-
detésben valósul meg, hogy testvérként közeledünk

a többi emberhez. Mindannyian meg vagyunk hívva,
hogy apostolok legyünk, akik tanúságot tesznek az
életükkel, és ha szükséges, akkor a szavaikkal is.
Akkor vagyunk Jézus tanúi, amikor magunkévá tesz-
szük életstílusát. Amikor nap mint nap a családunk-
ban, a munkahelyünkön vagy az iskolában, vagy
éppen kikapcsolódás közben befogadó és megértő
módon közeledünk az emberekhez, akikkel találko-
zunk, és a szívünkben mindig ott van az Atya nagy
terve az egyetemes testvériségről.

Marilena és Silvano meséli: „Amikor összeháza-
sodtunk, szerettünk volna mindenki irányában befo-
gadó család lenni. Egyik legelső tapasztalatunk ezzel
kapcsolatban egyik karácsony előtt történt. Nem sze-
rettünk volna csak futtában kívánni boldog kará-
csonyt mindenkinek a templom előtt, ezért arra gon-
doltunk, hogy szomszédainkat személyesen keres-
sük fel egy kis ajándékkal. Mindannyian meglepőd-
tek, de örültek, különösen az a család, akit mindenki
igyekszik elkerülni. Megnyitották a szívüket és mesél-
tek a nehézségeikről, különösen arról, hogy évek óta
senki sem látogatta meg őket. Több mint két órásra
sikerült ez a látogatás, és nagyon megrendültünk
ezeknek az embereknek az örömét látva. Így a kez-
deti elhatározás következtében, hogy mindenki felé
nyitottak leszünk, nagyon sok emberrel megismer-
kedtünk. Nem volt mindig könnyű, mert egy-egy
váratlan látogatás sokszor áthúzta a terveinket, de
mindig szem előtt tartottuk, hogy ne hagyjuk ki eze-
ket a lehetőségeket a testvéri kapcsolatok építésére.
Egyszer kaptunk egy tortát, és meg akartuk osztani
azzal az asszonnyal, aki segített a brazíliaiaknak szer-
vezett gyűjtésben. Örült az ötletnek, nekünk pedig
alkalmat adott, hogy megismerjük a családját is. Ami-
kor eljöttünk tőlük, azt mondta: »Bárcsak nekem is
lenne bátorságom meglátogatni másokat!«”

L M
István atya
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Badacsonytomaj, Fő utca 62. Tűzoltóparancsnok: Molnár
Péter László Tűzoltó Alezredes
Badacsonytomaji Rendőrőrs 112
Badacsonytomaj, Kert u. 33.
Körzeti megbízott: Pintér György r.ftörm.  
Őrsparancsnok: Sztrik Ákos r.főhadnagy 
Polgárőrség: Arany György +36-30/271-7552
Kábeltelevízió hibabejelentés:
ElektroV szerviz: +36-87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14. Tel/fax: +36-
87/531-013. Nyitva: H.-P.: 10.00-17.00, Sz.-V. 10.00-15.00, 
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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Fotó: NabeFotó: Nabe

ZÖLD 
FESZTIVÁLON 
JÁRTAK

A Nők a Balatonért Egyesület immáron harmadik
alkalommal szervezte meg, ezúttal Zamárdiban a
Zöld Fesztivált, melynek keretében a NABE csopor-
tok különböző tevékenységekkel és programokkal
hívták fel a figyelmet a környezetvédelem fontossá-
gára. A mi csoportunk FOTÓ- kiállítással mutatta be
a Badacsonyt és környékét, valamint a környezetkí-
mélő tisztítószerek használatáról adtunk felvilágosí-
tást az érdeklődőknek. Farkas Éva csop. tag

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 hely-
béli asszonyok által készített sütemények elfogyasz-
tására, badacsonyi borok kóstolgatására, baráti
beszélgetésre. Az adományokból befolyó pénzt a
Szent Anna kápolna fenntartására fordítjuk. Előre is
köszönjük segítségüket!

Földi István esperes plébános, 
özv. Horváth Zoltánné és családja


