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A Badacsonytomaj Városi Strand öt csillagos, a Bada-
csony Strand pedig négy csillagos minősítést szerzett a
Balatoni Szövetség hagyományos strandminősítő ver-
senyén. A felhívásra ez alkalommal 35 strand jelentkezett.
A helyszíni bejárások június utolsó hetében zajlottak az
értékelésbe bevont partnerek, szervezetek képviselőinek
részvételével.

RANGOS MINŐSÍTÉST 
KAPTAK A HELYI STRANDOK

A badacsonytomaji Egry József Művelődési Ház belső felújítá-
sára már nem kell sokat várni, hiszen a település önkormány-
zata ismét sikeresen pályázott a Magyar Falu Program kere-
tében. A város 30 millió forintot költhet a létesítmény megújí-
tására. Közel 10 millió forint összegű támogatást nyert a
Magyar Falu Program keretében a badacsonytomaji evangé-
likus egyházközség is.

ÚJABB HELYI FEJLESZTÉSEK A MA-
GYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

www.badacsonytomaj.hu

„AZ ISTENT SZERETŐKNEK
MINDEN A JAVUKRA VÁLIK”
HÁLAADÓ SZENTMISÉVEL BÚCSÚZOTT FÖLDI ISTVÁN ESPERES-PLÉBÁNOS 

Beszámolónk a 4. oldalon. További részletek a 3. oldalon találhatók.
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Zsúfolásig megtelt a badacsonytomaji Szent Imre
templom július utolsó vasárnapján. Sokan jöttek elkö-
szönni Földi István esperes-plébánostól, aki 21 év
papi szolgálat után hagyta most el a települést.

A római katolikus egyházközség nevében Nagy
László búcsúzott, majd Meijlinger Anita köszönte meg
István atya áldozatos munkáját.

Úgy találjuk meg a rejtett kincset lelkünk mélyén,
Isten országát, a mennyországot, ha tudunk különb-
séget tenni jó és rossz között- erről is szólt homíliá-
jában a búcsúzó esperes-plébános. Az  Istent szere-
tőknek minden a javukra válik- Szent Pált is idézte a
híveknek Földi István atya, majd elmondta: e mondat
értelme volt az a kincs, amely ebben az új élethely-
zetben el volt rejtve, ez a mondta erősítette meg
abban a döntésben, hogy elfogadja a veszprémi
érsek felkérését és augusztus 1-től Pápán kezdi meg
lelkipásztori teendőit.

Udvardy György veszprémi érsek még július ele-
jén több személyi változásról döntött a Veszprémi
Főegyházmegyében. Ennek értelmében Földi István
esperes-plébánost augusztus 1-jei hatállyal a pápai
Szent Benedek Plébánia plébánosává nevezte ki.

István atyát 1991-ben szentelték pappá Veszp-
rémben, 8 évvel később került Badacsonytomajra.
Több környékbeli iskola lelkipásztori felügyeletét
ellátta, volt tábori lelkész és lelkiigazgató, 2015-ben
kerületi esperes lett. 

Földi István munkáját megköszönte a város pol-
gármestere, Krisztin N. László és a térség ország-
gyűlési képviselője, Fenyvesi Zoltán is.

Földi István esperes-plébános helyét a veszprémi
érsek döntése értelmében augusztus 1-től Sabjanics
Miklós korábbi herendi plébános vette át a Bada-
csonytomajon, a Kővágóörsi Plébánia oldallagos ellá-
tásával.

Földi István atyával a szentmisét megelőzően
beszélgettünk:

Több mint 20 esztendő után köszönt el most el
Badacsonytomajtól. Vissza tudja-e idézni, milyen
érzései voltak, amikor ide került?

1999. augusztus 15-én érkeztem Badacsonyto-
majra. Ekkortól nevezett ki Márfi érsek atya plébá-
nosnak. Megkaptam még a kővágóörsi plébániát,
valamint Badacsonyt, Badacsonyörs, Ábrahámhegy,
Balatonrendes egyházközségeket. A Káptalantóti-
Nemesgulácsi katolikus általános iskola lelki igazga-
tóságát is, aztán az évek alatt hozzájuk jött a tapolcai
laktanya tábori lelkészi szolgálata, majd a kerületi
esperesi megbízás. Örömmel jöttem ide.

Mit jelent az Ön számára most Badacsonytomaj?
Most amikor fájó szívvel búcsúzom, úgy megyek

tovább, hogy hálát adok Jézusnak azért, hogy ezen
a csodálatosan szép helyen lehettem 21 éven át.

Mi jellemezte ezt a 21 esztendőt?
A sok szép feladat. A közösség szeretete. A sok-

sok kezdeményezés.
Vannak-e emlékezetes pillanatok, események,

emberek, akiket/amiket szívesen idéz vissza, ame-
lyek valamiért fontosak az Ön számára? 

Udvardi Erzsébet festőművész. Az őáltala meg-
álmodott és megépítetett Szent II. János Pál pápa
emlékhely. Aztán a Szent Imre közösségi ház meg-
építése egy nagyobb adományból. A Szent István
király kápolna felépítése nagy közösségi összefogás-
sal a Badacsony hegyen. Annak ünnepi felszentelése
Erdő Péter bíboros úr által. Erzsike néni ezt már nem
érhette meg, mert az Úr elszólította. A szép adventi
koncertek, melyeket a Kolping család szervezett. A
nyári zenei és más jellegű táborok. A sok kisgyermek
mosolya keresztelések alkalmával, elsőáldozáskor,
bérmáláskor. A fiatal párok megilletődött öröme a
templomban és a kápolnákban. A részvéttel elkísért
családok temetések alkalmával. Az őszi szüreti sző-
lőharang megáldások. Márton napi boráldások öröm-
teli pillanatai. Rengeteg mindent lehetne itt felsorolni,
de úgy érzem mindezekben a legfontosabb a sze-
mélyes jelenlét és kommunikáció.

Milyen közösséget sikerült építenie helyben?
Itt most elég árnyalt a kép, mert ez egy üdülővá-

ros. Téli időben is megtelik a templom, de nyáron
négyszer-ötször annyian jönnek a szentmisékre hét-
végén.

Mit gondol, egy egyházi vezető mivel tud a mai
világban maradandót alkotni, nyomot hagyni maga
után? 

Csak azzal, hogy tanúságot tesz az élő Jézusról,
a Feltámadottról, aki szeret minden embert! Mindezt
pedig emberként tenni, aki egy közülük.

Sokat dolgozott fiatalokkal is (Tapolcán lelki-
igazgatóként pl.) Mit gondol, mivel tudta  megnyerni,
Krisztushoz vezetni az elmúlt két évtized fiataljait?
Főleg egy olyan időszakban, amikor a virtuális világ
óriási teret nyert magának, és megszűntek a szemé-
lyes kapcsolatok. 

A gyermekek és fiatalok értik az emberi szót, ha
az személyesen nekik szól! El lehetett volna beszélni
a "fejük felett" is, de annak nem sok értelme lett volna.
Igyekeztem megszólítani őket, közöttük járva iskolá-
ban, hittan foglalkozáson, mise közben. Csak termé-
szetesen, egyszerűen, ahogy azt Jézus tette.

Mi jelentette a legnagyobb feladatot és kihívást
az Ön számára az elmúlt 21 évben? 

Valóban, sokat tanultam az itteni emberek sze-
retetéből! A legnagyobb kihívás? Talán a Szent István
kápolna, a Szent Donát kápolna, vagy a Szent Anna
kápolna megújítása. Nem tudom! Úgy érzem a Jóis-
ten vezette az eseményeket! A kihívásokat pedig
azért engedte meg, hogy erősödjek!

A veszprémi érsek a Pápai Esperesi Kerület espe-
resévé és  Szent Benedek Plébánia plébánosává
nevezett ki. Hogyan tekint az új feladatra? 

Kíváncsian várom a találkozást az ottani paptest-
vérekkel és testvérekkel!

A Badacsony Újság hasábjain is hónapról-
hónapra üzent a híveknek. Búcsúzóul mit üzenne a
badacsonytomaji és környékben élő híveknek?

Nem szeretnék búcsúzni! Hiszem, hogy látjuk
még egymást. Hálát szeretnék adni Istennek mind-
azért, amit az elmúlt 21 évben tett velem és rajtam
keresztül a rám bízottakkal! Amit tőle kaptam, azt
adhattam! Szeretném megköszönni mindenkinek a
szeretetét! Ha valakit esetleg megbántottam volna,
attól bocsánatot kérek. Imádkozzunk egymásért
továbbra is! Istenben nincs távolság! Egy család
vagyunk! Találkozzunk! Kálóczi Beáta
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A badacsonytomaji Egry József Művelődési Ház
belső felújítására már nem kell sokat várni, hiszen
a település önkormányzata ismét sikeresen pályá-
zott a Magyar Falu Program keretében. A város 30
millió forintot költhet a létesítmény megújítására.
Ennek keretében a többi között cserélik majd a szín-
padi függönyöket, a belső ajtókat, teljes felújításra
kerülnek a vizesblokkok is, megújul a fény és hang-
technika valamint büfét és új irodákat is kialakítanak
az épületben.

Közel 10 millió forint összegű támogatást nyert
a Magyar Falu Program keretében a badacsonyto-
maji evangélikus egyházközség is, az egyházi
közösségi tér kialakítására kiírt pályázaton, de a tér-
ségben szinte nincs olyan ötezer fő alatti település,
amely ne szerepelt volna eredményesen a magyar
közigazgatás legsikeresebb pályázati programja
keretében- tájékoztatott a térség országgyűlési
képviselője.

Fenyvesi Zoltán je-
lezte: 2019-ben 150 mil-
liárdos, 2020-ban 219
milliárdos keretre pá-
lyázhattak a magyar fal-
vak és ötezer fő alatti
kisvárosok, 2021-ben ez
a megpályázható keret
már 250 milliárd forint
lesz országos szinten.

A Magyar Falu Prog-
ram keretében jelentős
összeget költött a kor-
mány a települések
közti alsóbbrendű utak
felújítására is, ebből
valósulhatott meg a
Nyirád és Zalahaláp
közötti útszakasz felújí-
tása, valamint Raposka
és Gyulakeszi közelé-

ben is megújult egy 1-1 kilométeres útszakasz az
idei évben, több száz millió forint összértékben. Az
útfejlesztési program folytatódik tovább, Veszprém
megye 3. számú választókörzetében a többi között
a Nyirád és Szőc, Nyirád és Sümeg valamint Sümeg
és Csabrendek közötti utak kapnak új aszfaltréteget
még 2020-ban- közölte az országgyűlési képviselő.
Fenyvesi Zoltán elmondta: a Magyar Falu Program
indulása óta számos óvoda, egyházi épület vagy
művelődési ház újult meg, járdák épültek, tehát az
országos pályázati program keretében elnyert for-
rások már jól láthatóak a falvakon, településeken,
itt Badacsonytomaj térségében is.

Fenyvesi Zoltán jelezte azt is: a Magyar Falu
Program keretében megjelentek az idei utolsó
pályázatok, ezúttal önkormányzati kerékpárutak
építésére, temetőfejlesztésre, építési telkek kiala-
kítására, valamint elhagyott ingatlanok közcélra tör-
ténő megvásárlására pályázhatnak a települések,
emellett iskolai tornaterem és tornaszoba fejlesz-
tésére, óvodai sportterem és tornaszoba kialakítá-
sára, szolgálati lakás létrehozására, faluházak külső
és belső korszerűsítésére, valamint iskola és - óvo-
daépületek felújítására is van lehetőség a program
keretében, az önkormányzatok szeptember 4-ig
nyújthatják be a fentiekre vonatkozó pályázataikat.

Fenyvesi Zoltán azt is hangsúlyozta, hogy a
Magyar Falu Programnak most már a falusi CSOK
is része, ez az ami igazán mérhetővé teszi a pályáz-
tatási forma sikerességét, hiszen vannak a térség-
ben olyan települések, ahol már nincs eladó ingat-
lan vagy épület, még a romos épületeket is felvá-
sárolták fiatalok, akik ezek felújításában gondol-
kodnak.

A térség országgyűlési képviselője kiemelte: a
kormány számára fontosak a vidéken élők és min-
dent megteszünk, hogy a vidéki települések ne
néptelenedjenek el, az ott élők életminősége folya-
matosan javuljon.

Kálóczi Beáta

ÚJABB FEJLESZTÉSEK INDULHATNAK BADACSONYTOMAJON
A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN
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Folytatás az 1. oldalról.

Sajnos egyre többször tapasztaljuk mi is, és a
lakosság is több ízben tesz bejelentést gyomos terü-
letekről, az ingatlan előtti zöldterületek karbantartá-
sának hiányáról. 

Ennek okán szeretnénk egy rövid tájékoztatást
adni az ingatlan tulajdonosoknak a saját ingatlan és
az előtte lévő közterület tisztán tartásáról.

Felhívjuk a lakosság és az üdülő ingatlannal ren-
delkező tulajdonosok figyelmét arra, hogy Bada-
csonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének 30/2004. (IX.30.) rendelete a környezetvéde-
lemről és a környezetvédelmi alapról az alábbi
/módosítva: 14/2019.(VI.12.) /, az ingatlantulajdono-
sokat érintő elemeket tartalmazza, melyből a leg-
fontosabb pont a következő:

Az ingatlanok és közterület tisztán tartása
4. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondos-

kodni:
a.) Az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 m

széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöld sáv
is van, az úttestig terjedő teljes terület), továbbá, ha a
járda és az út között kiépített vagy kiépítetlen terület
van, annak gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét-
és gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és a síkos-

ság mentesítésről.
b.) A járdaszakasz melletti vagy a tulajdonos terül-

tén átvezető nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tar-
tásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásáról, füg-
getlen annak tulajdonjogától.

c.) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épü-
letek gyalogos megközelítésére és körül járására szol-
gáló terült tisztán tartásáról és csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról.

d.) A beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és
gyom mentesítéséről.

e.) A telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló,
valamint az elektromos vezetékeket megközelítő
növényzet megfelelő nyeséséről.

f.) A telek tulajdonosa a telkén áthúzódó termé-
szetes úton kialakult vagy épített vizes árkot meg nem
szüntetheti, annak folyásirányában akadályt nem épít-
het.

(2) Két szomszédos terület, épület közötti közfor-
galmi területsáv vagy átjáró esetén a tisztán tartási
kötelezettség a tulajdonosok között 50-50%-ban oszlik
meg.

(3) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglá-

tóegységek, intézményeik és szolgáltató egységek
előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöld
sáv is van, az úttestig terjedő teljes területet - a nyitva
tartás ideje alatt -  a tulajdonos köteles tisztán tarta-
ni.

(4) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta
mind a téli, mind a nyári időszakban legkésőbb reggel
7.00 óráig köteles letakarítani és a hulladékot az össze-
gyűjtött háztartási hulladékkal együtt elszállíttatni.

(5) A közterületek tisztán tartása nappal és éjszaka
időbeni korlátozás nélkül végezhető.

(6) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (szerelési
munka, építés, árusítás stb.) történő használata esetén
a használattal érintett közterület közvetlen környezetét
a használó köteles tisztán tartani.

Kérjük a helyi lakosságot és az üdülő ingatlan
tulajdonosokat, hogy az ingatlanjuk előtti zöld sávot
tartsák tisztán, a gyommentesítést végezzék el, mely-
lyel nem csak a rendeletben előírt feladatoknak tesz-
nek eleget, de segítik a Badacsonytomaj Városüze-
meltető Közhasznú Nonprofit Kft. munkáját.

Tegyünk együtt Településünkért!
Munkájukat előre is köszönjük!

Badacsonytomaj VN. Kft.

FELHÍVÁS!
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Ebek veszettség elleni éves, kötelező, összevezetéses oltá-
sának időpontjai:

Badacsonytomaj: 09.01. kedd 7,30 - 8,30 Sportpálya; 09.01.
kedd 9,00 - 9,30 régi hivatal parkolója; 09.01. kedd 16,00 - 16,30
Sportpálya. Badacsony: 09.02. szerda 8,00 - 8,15 Felső Bazársor;
09.02. szerda 16,00 - 16,15 Felső Bazársor. Badacsonyörs: 09.02.
szerda 8,30 - 9,00 ÁFÉSZ bolt mellett; 09.02. szerda 16,30 -
17,00 ÁFÉSZ bolt mellett. Pótoltás: 09.08. kedd 17,00 - 17,30
régi hivatal parkolója.

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

Minden 3 hónapos kort betöltött ebet évente veszettség
elleni védőoltásba kell részesíteni, transponderrel (chip) kell
megjelölni!

Veszettség elleni oltás díja az összevezetés helyén: 5000
Ft.

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

Az oltási könyveket szíveskedjenek elhozni!
A koronavírus járvány miatt kérem az alábbiakat figye-

lembe venni:
- Az oltásra ne jöjjön, akinek influenzaszerű tünetei vannak,

esetleg lázas vagy beteg. 
- A felvezetett ebet minél kevesebben kísérjék. 
- A min. 1,5 m izolációs távolságot be kell tartani. 
- Maszkot kell viselni. 
- Az oltás helyszínét mielőbb el kell hagyni. 
- Kerülni kell a személyes kontaktust.

EBOLTÁS

Átadták a strandok minősítését jelző Kék Hullám
Zászlókat. A Balatoni Szövetség a június elején össze-
hívott elnökségi ülésén döntött arról, hogy a hagyo-
mányait tiszteletben tartva idén is meghirdeti a Kék
Hullám Zászló strandminősítést. A felhívásra ez alka-
lommal 35 strand jelentkezett. A helyszíni bejárások
június utolsó hetében zajlottak az értékelésbe bevont
partnerek, szervezetek képviselőinek részvételével.
Az ötcsillagos strandok között nyolc Veszprém
megyei is található, köztük a Badacsonytomaj Városi
Strand, a Badacsony Strand pedig négy csillagos
minősítést szerzett.

A két létesítmény június 5-én nyitotta meg kapuit
a vendégek előtt, július 31-ig mintegy 51.000 belépést
regisztráltak a strandokon, ami 16%-kal elmarad a
tavalyi év ezen időszakától-tájékoztatott a strandok
üzemeltetéséért felelős Badacsonytomaj Városüze-
meltető Közhasznú Nonprofit Kft.

A hűvös, szeles időjárás sajnos nem nagyon ked-
vezett júniusban a strandolni vágyóknak, így a ven-
dégszám is elmaradt a tavalyihoz képest, de a mele-
gebb napokon sokan választották a település strand-
jait kikapcsolódni, felfrissülni- mondta el kérdésünkre
Rakics Anna. 

Az ügyvezető közölte azt is: Badacsonytomaj
Város Önkormányzata sikerrel pályázott strandi esz-
közök beszerezésére, épület felújításra, így ebben az
évben mindkét strandon új információs táblák, kültéri
öltözők kerülnek telepítésre, és megújul a Bada-
csonytomaj Városi Strand régi vizesblokkja is.

Rakics Anna elmondta: örülnek az újabb rangos
strandi minősítéseknek, az üzemeltető számára azon-
ban, nemcsak a szakmai zsűri megelégedettsége
fontos, hanem az ide látogató vendégek és a tele-
pülés lakosainak véleménye is meghatározza a mun-
kát. Ezért abban bíznak, hogy az említett beruházá-

sokkal, a folyamatos fejlesztésekkel továbbra is a kör-
nyék kedvelt strandjai közé fognak tartozni. Újdon-
ságként vezették be pl. az online jegyértékesítést,
hogy sorban állás nélkül lehessen a strandokra bejut-
ni (strandcard.hu). 

Kálóczi Beáta

RANGOS MINŐSÍTÉST KAPTAK A HELYI STRANDOK
Folytatás az 1. oldalról.

Fotó: pixabay.comFotó: pixabay.com
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A Tatay Sándor Általános Iskola eredményes pályázatának köszönhetően két
hétre nyertünk támogatást az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Ala-
pítványtól, összesen 522.000 Ft értékben.

A Napközi Erzsébet-táborban 13 tanuló vett részt mindkét turnusban és 3
tanulóval bővült a létszámunk a második hétre. Az öt kötelezően megvalósítandó
programelem (sport, környezettudatosság, művészeti nevelés, közösségépítés,
kirándulás) az idén kibővült a koronavírus-járvány miatti megelőző foglalkozással,
melyre a tábor egész ideje alatt különös gondot fordítottunk. Nagyon örültünk
annak, hogy a tábor mindenki számára egészségesen és sok-sok élménnyel
gazdagon valósult meg. Eljutottunk a Badacsonylábdihegyi Ökoturisztikai Láto-
gatóközpontba, a badacsonyörsi Folly Arborétumba, a tapolcai Városi Múzeumba,
a Sümegi Várba, Balatonfüredre a Bodorka Balatoni Vízivilág Látogatóközpontba
és a Vitorlázeumba, a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpontba, a Salföldi Major-
ba. Részt vettünk tűzoltósági bemutató foglalkozáson, polgárőrségi tevékenység
ismertetőn, kosárfonó kézműves foglalkozáson, mozifilm-vetítésen, múzeum-
pedagógiai foglalkozáson, városnézésen Dottó Kisvonattal. Utaztunk autóbusszal,
vonattal, elektromos kisbusszal, csónakáztunk a barlangban, lovaskocsikáztunk
a majorban. Sokat gyalogoltunk, sportoltunk, játszottunk a szabadban, kétszer
fürödtünk a Balatonban. Látványos természettudományi kísérletekkel bővítettük
ismereteinket. A támogatásból vásárolt új társasjátékokat és sporteszközöket
örömmel vettük birtokba, tanultuk meg a játékszabályaikat. Kajla útleveleinkbe
lelkesen gyűjtöttük a pecséteket.

Köszönetet mondunk Hidvégi Zoltánnak, Kati néninek és Gábor bácsinak,
hogy megmutatták nekünk a kosárfonó mesterség szépségét, a Badacsonytomaji
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak és a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesü-
letnek az izgalmas bemutató foglalkozásokért, a Badacsonytomaji Közös Önkor-

mányzati Hivatalnak az utazásaink megszervezésében nyújtott támogatásért, a
Menü Kft. dolgozóinak az étkeztetésünkről és az úticsomagjainkról való gon-
doskodásukért, a Balatonfüredi Tankerületi Központnak a tábori eszközök beszer-
zéséért.

Az elégedettségmérésből kiderült, hogy tanulóink jól érezték magukat, új
barátságok alakultak ki közöttük és szívesen vennének részt jövőre is ilyen prog-
ramokon. A szülőktől is pozitív visszajelzéseket kaptunk. Mindezek feledtették
velünk a tábor előkészítésével és a lebonyolításával járó fáradtságunkat.

Udvariné Horváth Anna és Udvari József

ÉLMÉNYEK A TATAYSOK NAPKÖZI ERZSÉBET-TÁBORÁBAN

Fotó: IskolaFotó: Iskola

A La Téne Desszertműhely és Kávéházat július
6-án nyitottuk meg a régi badacsonyi posta helyén.
A célunk az volt, hogy egy olyan desszertműhelyet
nyissunk, ahol minden sütemény minőségi alapanya-
gokból, helyben készül, és ahol a kávénak is fontos
szerep jut.  A névválasztást és a koncepció kialakítását
sok gondolkodás és tervezgetés előzte meg, de 2019
őszén megtaláltuk és meghatároztuk azt az irányt és
gondolatiságot, amely mentén elkezdtük felépíteni
a La Téne-t: 

A név, ami helyesen úgy hangzik, hogy „latén”,
egy svájci település neve, és egyben a vaskor máso-
dik korszakára, az i. e. 5. századtól időszámításunk
kezdetéig tartó időszakra jellemző, közép-európai
anyagi kultúra elnevezése. A vaskori kelta hagyomá-
nyok többek között a természetközeliséget, a szőlő-
termesztést, a művészetek és az élet szeretetét jelen-
tik a desszertműhely megálmodói számára, és ez a
kultúra egy olyan alap, amihez visszanyúlnak. (A kel-
ták itteni jelenlétét számos régészeti lelet bizonyítja,
ezek közül a leghíresebb a kétarcú kelta fej, ami a
mai Badacsonylábdihegy területén került elő.) 

(* ez a leírás jelent meg a We Love Balaton beszá-
molójában is)

A kínálatunkban a hangsúlyt a desszertekre sze-

retnénk helyezni, amelyek mind a legminőségibb
alapanyagokból, bio lisztből, házi tej felhasználásával,
minőségi csokoládéból, valódi gyümölcsökből
készülnek.

A kávéink a Costa ricai Bánya ültetvényről érkez-
nek Tóth Sándor pörkölőjébe, és a két fiatal baristánk
készíti el ebből a La Téne újhullámos kávéit. A kávék
és desszertek mellett a helyben főzött fagylaltjaink

azok, amikre még büszkék vagyunk.
Ezeknek egy része mind házi tejből,
tejszín hozzáadásával, minőségi pasz-
ták, csokoládé, valódi vanília alap-
anyagokból készülnek. A másik részük
- a sorbet fagylaltok - pedig 100%
gyümölcsből, egy kevés hozzáadott
cukorból, vízből állnak. 

Nem könnyű az összes területet
(desszertek, kávé, fagylalt) egyszerre,
ugyanarra a minőségre törekedve
működtetni, de hiszünk abban, hogy
a belefektetett idő, energia megéri, és
a vendégeink szép lassan megismerik
és megszeretik azt a filozófiát, amit a
La Téne által közvetítünk.

Szalma Lili

MEGNYÍLT A LA TÉNE DESSZERTMŰHELY ÉS KÁVÉHÁZ

Fotó: Kelemen KrisztinaFotó: Kelemen Krisztina

Fotó: Kelemen KrisztinaFotó: Kelemen Krisztina

Fotó: Kelemen KrisztinaFotó: Kelemen Krisztina

Fotó: Kelemen KrisztinaFotó: Kelemen Krisztina
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A Magyar Falu Program keretén belül az Önkor-
mányzati Közösségi Tér ki-/átalakítására és foglal-
koztatásra kiírt pályázaton Badacsonytomaj 30 millió
forint támogatást nyert! Az összegből megújul az
Egry József Művelődési Ház belső tere. A munkálatok
miatt szeptembertől néhány hónapig az épület zárva
tart! Megértésüket köszönjük! 

BEZÁR 
A MŰVELŐDÉSI

HÁZ

VISSZATÉRNEK A KORÁBBI ÉVEKBEN
MEGSZOKOTT SZÜRETI IDŐPONTOK

A TÚRÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL REGISZTRÁCIÓ-
HOZ KÖTÖTT! REGISZTRÁLÁS: email: badacsony-
tomaj@tourinform.hu, Facebook: Badacsony Régió
Tourinform, tel.: +36-87/531-013 (Tourinform Bada-
csony). RÉSZVÉTELI DÍJ: gyermekeknek:  6 éves
korig: ingyenes; 6-14 éves korig:  500,- Ft/fő, fel-
nőtteknek:  1.000,- Ft/fő. A részvételi díj a helyszí-
nen, készpénzben fizetendő a túravezetőnél. Túra-
vezető: Árvai Gábor geo- és madarász túravezető;
+3670/264-5919

Túracipő, megfelelő túraöltözet, esti túrákhoz
pedig zsebláma ajánlott. A szakvezetéseken min-
denki saját felelősségére vesz részt.

Útvonalról, távról, szintkülönbségről, részletekről
infót a www.badacsony.com/turak oldalon olvas-
hatunk!

Holdfénytúra a Badacsonyon- szeptember 5.
18:00 – Ismét egy holdfénytúra, ám ez már kicsit
más. Közeleg az ősz, más színek, illatok fogadnak
az alkonyi-esti Badacsony-hegyen. A szakvezeté-
ses túra során megismerkedünk a hegy minden
titkával, közben macskabaglyok félelmetes hangja
töri meg a csillagfényes est csendjét. A Kisfaludy-
kilátóból páratlan látvány tárul szemünk elé: a Hold
ezüsthidat feszít ki a Balaton víztükrére, másik irány-
ban pedig a Káli-medence falvainak gyöngyfüzér-
szerűen fénylő csodáiban gyönyörködhetünk.

Reformkori túra a Badacsonyon- szeptember 12.
10:00 – A múltba, méghozzá a reformkori Bada-
csonyba kalauzol el Árvai Gábor túravezetőnk ezen
a szombati napon. Megismerkedünk a reformkor
csodálatos balatoni világával, az akkori Badacsony-
nyal, Szegedy Rózával, Kisfaludy Sándorral, a hajó-
zás történetével és sok más egyéb érdekesség-
gel.

Szent György-hegyi csodák- szeptember 19. 10:00
– A legendás Szent-György hegy lesz ezúttal terí-
téken. A délelőtti túránk során megismerkedünk e
csodás hegy kialakulásával, gazdag élő-és élette-
len természeti értékeivel, kultúrtörténetével. A hegy
sárkányának históriája sem marad titokban. A szőlő-
és bor kultúrája, illetve ezek néprajzi vonatkozásai
is terítékre kerülnek a túra során.

Túra a Kopasz-hegyen – szeptember 26. 10:00 –
A Kopasz-hegy sok újdonságot tartogat akár a
helyiek számára is. A Kopasz-hegy a Káli-medence
kevésbé frekventált turistacélpontjai közé tartozik,
de aki már jól ismeri a Badacsonyt, vagy a Szent
György- hegyet, azoknak sok újat mutathat ez a
hegy. Túránk során megismerkedünk egy másik
különleges vulkáni képződménnyel. Miért külön-
leges? Kialakulása, élővilága és az éghajlata miatt.
Deríts rá fényt szakvezetéses túránkon! 

SZAKVEZETÉSES ÉLMÉNYTÚRÁK

Kedves Badacsonyi Polgár!

Örömmel értesítjük, hogy az elmúlt négy év sike-
reire tekintettel idén is megrendezzük a Dűlőre
futunk jótékonysági eseményt a Badacsony-hegy
körül. Ebben az évben az Országos Mentőszolgálaton
keresztül, a tapolcai Mentőállomás számára fogjuk
felajánlani a nevezési díjak TELJES összegét. Az ese-
mény időpontja: 2020. augusztus 29. 10:00

A futás útvonala a Római úton, a települések fő
utcáin és a hegy mögötti műúton halad végig Bada-
csony központból indulva, Badacsonylábdihegyen,
Badacsonytördemicen és Badacsonytomajon át visz-
sza Badacsony központba. Az alábbiakban ismertet-
jük a legfontosabb közlekedési tudnivalókat annak
érdekében, hogy aki szeretne, csatlakozhasson, aki
pedig inkább arra vágyik, elkerülhesse a rendezvényt. 

Lezárás: • a Római út egészének zárása szüksé-
ges a rendezvény idejére, vagyis 9:45 és 12:00 között
(szakaszos feloldással a mezőny elhaladása ütemé-
ben) • (a badacsonyi borozósor és központi park feletti
részen) a Tourinform Irodától a Római útig terjedő
szakasz, illetve a Posta és a Hableány épület közötti
rész teljes zárása szükséges reggel 9:30 és 12:00
között. Korlátozás: • Badacsonytördemic község köz-
pontjában időszakos forgalomkorlátozás várható a
mezőny elhaladásának idején • a Badacsonytörde-
micet és Badacsonytomajt összekötő műúton félpá-
lyás útlezárásra kell számítani • Badacsonytomaj
város központjában forgalomlassítás várható.

Ezúton is kérjük megértésüket az esetleges fenn-
akadások, kellemetlenségek miatt, és bízunk benne,
hogy találkozunk a rendezvényen!

Laposa Birtok- Magyar Futósport Egyesület
– – –

A Bakonyi Csillagászati Egyesület szeptember 19-
én 10 órai kezdettel ismeretterjesztő foglalkozást
tart a Városi Könyvtárban. A terepasztal segítségével
a Mars-járművek játékos formában tárnak fel sok-
sok izgalmas részletet az érdeklődők számára. A
program interaktív, a gyerekek bevonásával zajlik.
Mindenkit szeretettel várunk!

Minden évben a Csabagyöngyével kezdődik
Magyarországon és Európa szerte a szüret. Idén a
legkorábban érő szőlőfajta 1-2 héttel később érik
be, mint az elmúlt két évben, így a mögöttünk álló
extrém korai évek után visszatértünk a „megszo-
kott” érési időpontokhoz. Már hagyománnyá vált,
hogy a Csabagyöngyéből készül az első újbor,
amely már szeptemberben elérhető lesz a boltok
polcain.

Európában elsőként a Varga Pincészet kezdte
meg a Csabagyöngye szőlő szüretelését a Balaton
déli partján. Már hagyománynak számít, hogy minden
évben Ordacsehiben indul a szüret.

Az idei évjárat sok szempontból nehezen indult.
A májusi lehűlés, amely a sok éves átlagnál 2℃-kal
hűvösebb havi középhőmérsékletet eredményezett,
eleve késleltette a fakadást és a fürtmegnyúlást. A
Csabagyöngyénél a virágzás is némileg elhúzódott.
Ezt követően egy hosszú szárazabb időszak követ-
kezett.  A július elején megérkező csapadék és a sok
éves átlagnál jóval több napsütéses óraszám végül
kedvezett a bogyók növekedésének, valamint a für-
tök beérésének. Mennyiség szempontjából közepes,
míg minőség szempontjából szép évjáratot zárhatunk
ennél a fajtánál.

Az Ordacsehiben szüretelt
mennyiség idén várhatóan 90
000 kg lesz, melyet 5 hektárról
vásárol meg a Varga Pincészet.
A Csabagyöngyéből készült
bor üde, friss, gyümölcsös. A
fajtára jellemző, hogy a szőlő
eredeti íze az erjedés után is
meghatározó marad. Kiváló
fröccs alapanyag, de önmagá-
ban fogyasztva is élmény a
kóstolása.

PROGRAMAJÁNLÓ

Fotó: Varga PincészetFotó: Varga Pincészet

Fotó: Farkas JuditFotó: Farkas Judit
Fotó: Varga PincészetFotó: Varga Pincészet
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Valahová mindig jó tartozni, és a Balaton-felvidék,
így a Badacsony szerelmeseként nem is volt kérdés,
hogy hová… Valahogy így indultunk el, aztán a gon-
dolatokat a tettek követték, és 2020 elején megala-
kult a Badacsonytomaji Kerékpáros és Triatlon Egye-
sület - meséli Solcz Tamás, az egyesület elnöke.

Egyesületként célunk, hogy a futás, a kerékpáro-
zás, valamint a triatlonozás szerelmeseit egy közös-
ségbe szervezzük, legyenek akár helyi lakosok vagy
„nyaralósok”.

Egyesületünk baráti, családi társaságból nőtte ki
magát, tagjaink között van, akinek ez az első csapata,
de van olyan tagunk is, aki részt vett a Tour de Hong-
rie Magyar Kerékpáros Körversenyen, illetve vannak
magyar bajnokaink is. 

Csapatunk hivatalos neve Badacsony Cycling &
Tri Team. 

Szívesen látunk minden sport iránt érdeklődőt
csapatunkban, illetve Facebook oldalunkon is, ahol
kapcsolatba is léphetnek velünk. (https://www.face-

book.com/solczcycling/)
Az ország minden pontján képviseltetjük magun-

kat versenyeken, az edzéseinket pedig egyre bővülő
létszámmal ússzuk, tekerjük, futjuk végig lelkesen
nap, mint nap. 

A járványhelyzet ellenére sem álltunk meg, ver-
senyzőink folyamatosan készülnek a megmérette-
tésekre. Nem csak a versenyzés, hanem az edzés
élvezete is célunk. A versenyszezon még csak most
kezdődött, így országúton, triatlonban, valamint duat-
lonban állnak rajthoz versenyzőink.

A jövőben szeretnénk a Balaton-felvidéken kerék-
páros-, valamint futóeseményt is rendezni, ezzel a
sportágakat népszerűsíteni, a természeti látványos-
ságokat hirdetni, a kerékpáros szabadidő eltöltésé-
ben támogatást nyújtani.

Ha csak észrevesz minket, ahogy az utcán brin-
gán elsuhanunk, integessen, mi visszaintegetünk! :)

BADACSONY CYCLING & TRI TEAM 
– BEMUTATKOZÁS –A Kiss József Alapítvány Budapesten lakást vásá-

rol, a badacsonytomaji lakcímmel rendelkező, fővá-
rosunkban tanuló diákok és hallgatók számára.

Várjuk azon fiatalok jelentkezését, akik Budapest
valamely oktatási intézményében tanulnak, vagy épp
szeptemberben kezdik meg tanulmányaikat. 

Jelentkezésüket várjuk telefonon a +36-70/374-
0080 számon vagy e-mailen keresztül a csababada-
csony@gmail.com címen.   Sall Csaba Kuratóriumi elnök

FELHÍVÁS

SZÜRETI HÉTVÉGE

A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület köszö-
netet mond a badacsonyörsi fürdőhely üzemeltetésé-
hez nyújtott segítségért és önzetlen munkájukért Hartai
Béla alpolgármester úrnak, Kun István helyi vállalkozó-
nak, a badacsonytomaji VN Kft-nek és Visi Bálintnak.

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

A járványügyi védekezés jegyében Badacsonyto-
maj Város Önkormányzata úgy döntött, hogy az idei
évben a badacsonyi szürethez kapcsolódó hagyomá-
nyos felvonulást és nagyrendezvényeket nem tartják
meg.

Mivel az itt élők számára fontos a hagyományok
ápolása, ezért szűkebb keretek között emlékeznek
meg a szüretről, amely kemény munkát és ünnepet is
jelent a helyiek, az itt gazdálkodó szőlészek, borászok
számára.

Szeptember 11. és 13. között „Szüreti hétvégére”
várnak minden érdeklődőt Badacsonyba, a Móló Park-
ba, ahol az idei borhétvégékhez hasonlóan helyi borá-
szatok, pincészetek kínálják majd a hegy levét.

A három nap során számos kulturális program is
várja majd a borok szerelmeseit a rendezvény színpa-
dán.

A „Szüreti hétvége” részletes programját megta-
lálják a szervező, Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Kulturális Intézménye közösségi oldalán és honlapján,
valamint a www.badacsonyiprogramok.hu oldalon.

Jöjjenek el minél többen, és ünnepeljük együtt az
idei termést, a helyi szőlőművelő, bortermelő ember-
eket!

Németh Barnabás 2020. június 18-án 72 éves korában elhunyt. Korunk
betegségét türelemmel, példaszerű emberi tartással viselte. Gyászolják fele-
sége Zsóka, lányai, unokái, és mi is, akik ismertük, valamennyien. Németh Bar-
nabás 2005-től 2013-ig volt településünk lakója. Feleségével a badacsonyörsi
Hegyalja út legtetején valódi kis arborétumot hoztak létre. Barnabás nyitott-
ságával, mosolygós kedvességével, közéleti munkásságával sokak elismerését,
barátságát nyerte el. Kitartóan dolgozott azon, hogy Badacsonytomajon tár-
sadalmi egyeztetéssel megszülessen a Hosszútávú Településfejlesztési Kon-
cepció. Igazán hangulatos zenei vetélkedői hétről-hétre felejthetetlen estéken

szereztek örömet a klasszikus és könnyűzenei
melódiák kedvelőinek.

Személyében egy nagyszerű, sokoldalú, egye-
nes embert veszítettünk el.

Nyugodj békében Barnabás, emlékedet meg-
őrizzük.

Kárpáti Lajos

MEGEMLÉKEZÉS

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta
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Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) H.: 08.00-16.00 óráig; P.:
08.00-12.00 óráig. Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-
289. Szerdai napokon előzetes telefonos (+36 30 866 0607)
bejelentkezés és egyeztetés alapján van lehetőség ügyfél-
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H.: 08.00-16.00 óráig; P.: 08.00-12.00 óráig. Szerdai napokon
előzetes telefonos (+36 30 866 0607) bejelentkezés és
egyeztetés alapján van lehetőség ügyfélfogadásra.
Badacsonytomaj VN Kft. +36-87/571-048, Fax: +36-87/571-
057, e-mail: info@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu 
Fogadó óra: H., Sz., P. 08.00-14.00 óráig
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87/571-115, +36-30/693-4420
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu 
Web: www.badacsonyiprogramok.hu 
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő.
Városi Könyvtár: Tel: +36-87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény – Tájház: a 2020.
évi szezonban ZÁRVA tart!
Egry József Emlékmúzeum: a 2020. évi szezonban ZÁRVA
tart!
Orvosi rendelők (Badacsonytomaj, Kert u. 32.)
Gyermekorvosi ellátás: dr. Karasszon Diána. Rendelési
idő: H., K., Sz., P.: 11.00-13.00 óráig, Cs.-ön nincs rendelés.
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: +36-87/471-123. Rendel:
H., Sz., Cs., P.: 08.00-12.00 óráig, K.: 14.00-16.00 óráig.
Sürgős esetben hétköznap 08.00-16.00 óráig hívható: +36-
30/901-9869. Hétköznap 16.00 órától másnap reggel
08.00 óráig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.: +36-
88/412-104 vagy 104
Fogászati alapellátás (Badacsonytomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: +36-87/471-689):

H.: 08.00-14.00 óráig, K.: 14.00-19.00 óráig, Sz.: 08.00-14.00
óráig, Cs.: 12.00-19.00 óráig, P.: 08.00-14.00 óráig.
Kezelésre időpont egyeztetéssel lehet jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon:
08.00-14.00 óráig, Veszprém, Halle u. 5/E, Telefon: +36-
88/425-228
Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálata 
Védőnő: Poszlovszky Krisztina. Elérhetőségei: +36-30/511-
9521, +36-87/471-698 (munkaidőben)
E-mail: badacsonyivedono@gmail.com
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsadás:
Cs.: 08.00-10.00 óráig, Csecsemő, gyermek és ifjúsági
tanácsadás: Cs.: 10.00-12.00 óráig
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sz.: 11.00-12.00 óráig
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Gyermekjóléti fogadóóra: Sz.: 11.30-12.00 óráig
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H. – Sz. – P.: 07.30-11.10 óráig, 12.50-17.00 óráig
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Szo.: 08.00-10.00 óráig (ügyelet Tapolcán)
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Tel.: +36-87/431-040, +36-70/489-8569, 
e-mail: sellyei.gabor@hnt.hu
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Hatósági állatorvos:
dr. Barátossy György Tel.: +36-70/436-5053
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság – parancsnokság 
Badacsonytomaj, Fő utca 62. Tűzoltóparancsnok: Molnár
Péter László Tűzoltó Alezredes
Badacsonytomaji Rendőrőrs 112
Badacsonytomaj, Kert u. 33.
Körzeti megbízott: Pintér György r.ftörm.  
Őrsparancsnok: Sztrik Ákos r.főhadnagy 
Polgárőrség: Arany György +36-30/271-7552
Kábeltelevízió hibabejelentés:
ElektroV szerviz: +36-87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14. Tel.: 06-87/531-
013; e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu; web:
www.badacsony.com
Nyitva: minden nap 10.00-16.00-ig
Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné /Ella/
Tel.: +36-30/422-9081, e-mail: kormendi4@freemail.hu 
POSTA Badacsonytomaj, Kert u. 10.
Tel.: 87/471-176, 87/471-370
POSTA Badacsonyörs, Füredi u. 32.
Tel.: 87/571-030

KÖZÉRDEKŰ
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Varga Norbert Badacsonyról készített különleges drónfotójának érdekessége, hogy a panorámakép 9 képkoc-
kából lett összeállítva!

A Magyar Falu Program keretein
belül az Egyházi Közösségi Tér kiala-

kítására kiírt pályázaton a Bada-
csonytomaji Evangélikus Egyházköz-
ség 9.995.848,- Ft támogatást nyert!

Gratulálunk!


