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BADACSONYI BOR7VÉGÉK

Hosszú idő után újra van saját gyermekorvosa Badacsony-
tomaj városának dr. Horváth Margit személyében. A dok-
tornő július elsejétől lát el gyermekorvosi szolgálatot a
tomaji egészségházban, valamint a tördemici orvosi ren-
delőben. A szakember érkezésével búcsút vett a praxistól
és a helyi kisgyermekektől dr. Karasszon Diána, aki közel
3 éven át gyógyította a város kis betegeit. 

ÚJ GYERMEKORVOS 
BADACSONYTOMAJON

A badacsonyi strand ötcsillagos, míg a badacsonytomaji
városi strand négycsillagos minősítést szerzett a Balatoni
Szövetség által meghirdetett strandminősítő pályázatán.
A Balatonnál egyébként 2021-ben 43 strand kapott Kék
Hullám Zászlót, Veszprém megyében 12 strand ötcsillagos,
9 strand négycsillagos, 1 strand pedig háromcsillagos
minősítést szerzett. 

ISMÉT KIVÁLÓ MINŐSÍTÉST
KAPTAK A HELYI STRANDOK

Részletek a 2. oldalon. Tudósításunk a 3. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.

A badacsonyi strand ötcsillagos, míg a bada-
csonytomaji városi strand négycsillagos minősítést
szerzett a Balatoni Szövetség által meghirdetett
strandminősítő pályázatán, amelyre több éve nevez
már Badacsonytomaj városa. A Kék Hullám Zászló
verseny bíráló bizottsága júniusban járta végig a léte-
sítményeket és pontozta azok minőségét, felszerelt-
ségét különféle szempontok alapján.

Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok
állapotát, tisztaságát, az akadálymentesítés szintjét,
a környezet állapotát, a játszóterek minőségét, árnyé-
koltságát. Figyelembe vették a sportolási lehetősé-
geket, a gyerekbarát szempontokat, a vendéglátó-
helyek kínálatát.

A Balatonnál egyébként 2021-ben 43 strand
kapott Kék Hullám Zászlót, Veszprém megyében 12
strand ötcsillagos, 9 strand négycsillagos, 1 strand

pedig háromcsillagos minősítést szerzett.
A VN Kft. ügyvezetője arról is beszámolt, az idő-

járásnak köszönhetően sok a vendég a helyi stran-
dokon, úgy tűnik, sikerül elérni a tavalyi forgalmat és
remélhetőleg pozitív mérleggel zárják az idei fősze-
zont is.

Rakics Anna kérdésünkre elmondta még: a ven-
dégek jól fogadták és dicsérik az új fejlesztéseket, a
többi között a tomaji strandon megújult gyepszőnye-
get, az öltözőket és nagy örömmel vették birtokba a
vendégek az úszóstégeket is.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a korábbi évek-
hez képest kevesebb heti bérlet fogy a strandokon, a
legtöbben napijeggyel és főként a péntektől hétfőig
tartó időszakban keresik fel a létesítményeket.

A nyár még javában tombol, hétköznapokon is
sokan keresik fel a balatoni strandokat. De a VN Kft.

arra is nagy gondot fordít, hogy a forró napokat elvi-
selhetőbbé tegye. Badacsonytomaj és Badacsony
központjában párakapukat helyeztek ki, a főbb köz-
lekedési utak locsolásában pedig (önkormányzati
megrendelésre) a helyi tűzoltóautók is kiveszik a
részüket – közölte a VN Kft. ügyvezetője. Rakics Anna
elmondta azt is: a Városháza aulájában frissítő pontot
is jelöltek ki az önkormányzattal közösen, itt a klímás
helyiségben hideg vizet is fogyaszthatnak az oda
betérők. Kálóczi Beáta

ISMÉT KIVÁLÓ MINŐSÍTÉST KAPTAK A HELYI STRANDOK

A magyarországi háztartásokban keletkezett
használt sütőolaj és sütőzsiradék szelektív gyűjtése
nagyrészt még megoldatlan, csak pár benzinkúton
és hulladékudvarban volt eddig leadható az anyag.
A 100 %-ban hazai tulajdonú Biotrans Kft. egy új,
ingyenes környezetvédelmi rendszert épített ki, mely
során az önkormányzatok részére lehetőséget biz-
tosít arra, hogy a településeken a lakosság elérhető
közelségben adhassa le a sütőolajat. Az összegyűjtött
anyag tisztításra és feldolgozásra kerül, majd bioeta-

nol készül belőle. A rendszer „cseppmentes”, mert
az anyagot zárt csomagolásban (PET-palackban vagy
befőttesüvegben) teheti a gyűjtőedénybe, így nem
szennyezi be a gyűjtő környezetét. A csatornázott
területeken a gyűjtés nyomán csökkenhet a csator-
nahálózat szennyeződése és dugulása, illetve a
szennyvíztisztító üzemeltetésére költött összeg. A
kommunális hulladékba keverve az olaj és zsír jelen-
tősen megnehezíti a hulladék kezelését és jelentősen
növeli a lebomlási idejét. A talajba kerülve károsítja a

talajflórát, takarmányba keverve is káros, mivel a mér-
gező anyag újra visszakerül a táplálékláncba. A kul-
turált megjelenésű, 240 literes gyűjtőedények az
alábbi helyszínekre kerültek telepítésre:

Badacsonyban a Halászkert parkoló végéhez,
Badacsonytomajon a régi hivatali udvar parkolójába,
Badacsonyörsön a Csigáskuti úti buszmegállóhoz.

Reméljük, hogy minél többen élnek a lehetőséggel!

CSEPPETSEM! – BADACSONYTOMAJ IS CSATLAKOZOTT 
A SÜTŐOLAJ BEGYŰJTÉSI PROGRAMHOZ
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Folytatás az 1. oldalról.

Hosszú idő után újra van saját gyermekorvosa
Badacsonytomaj városának dr. Horváth Margit sze-
mélyében. A doktornő július elsejétől lát el gyermek-
orvosi szolgálatot a tomaji egészségházban, valamint
a tördemici orvosi rendelőben.

Dr. Karasszon Diána közel 3 év után köszönt el a
tomaji kisgyermekektől, dr. Sellyei Ferenc halálát
követően ő nyújtott ellátást a legkisebbeknek. Áldo-
zatos munkáját Badacsonytomaj Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete a június 30-i testületi ülés
keretében is megköszönte, egyúttal köszöntötték a
város új gyermekorvosát is.

Dr. Horváth Margit 1986-ban végzett a Pécsi
Orvostudományi Egyetemen, a keszthelyi kórházban
szakvizsgázott csecsemő- és gyermekgyógyászat-
ból. Két gyermeke születését követően a gyógyszer-

ipar területén helyezkedett el, de a gyermekgyógyá-
szatot ezt követően sem adta fel: a kórházba visszajárt
ügyelni, körzetekben helyettesítést vállalt. 2019-ben
került a balatonfüredi népegészségügyi osztályra.

A doktornő azt mondja: szerette volna a meg-
szerzett gyakorlatot tovább kamatoztatni, a gyere-
keken körzetben is segíteni, ezért lépett egy nagyot
és megnézte hol van rá szükség, ekkor találta meg
a tomaji praxist.

Minél inkább a segítés a lényeg, a szülők megér-
tése a fontos, hiszen elsősorban a szülőt kell meg-
győzni- véli a doktornő, aki vallja azt is, hogy a gyer-
meket úgy kell gyógyítani, hogy minél kevesebb anti-
biotikumot kelljen neki adni. Ahol nem indokolt, ott
nem szeretnék adni, mert ezzel a gyermekeink jövőjét
tesszük tönkre. Minél kevesebbet ártani, ez az orvos-
lás ars poeticája – mondja.

„Szeretném, hogy egészséges felnőtt társadal-
munk legyen és ebbe nemcsak a testi egészég,
hanem a mentális egészség is beletartozik, úgyhogy
szeretnék egy kicsit a lelki gondozójuk is lenni” –
hangsúlyozta dr. Horváth Margit.            

Kálóczi Beáta

ÚJ GYERMEKORVOS BADACSONYTOMAJON

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
A településen társaságunk látja el a közterület

karbantartással, és temetőhasználattal kapcsolatos
feladatokat. Kérjük, hogy ezen tájékoztatót figyelem-
mel olvassák el és a benne foglaltak szerint segítsék
a további munkánkat. 

Közterület karbantartás, a 30/2004. (IX.30.) önkor-
mányzati rendeletben foglaltak szerint alkalmazandó.

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
síkosság mentesítéséről.

b.) A járdaszakasz melletti vagy a tulajdonos terü-
letén átvezető nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán
tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásáról,
független annak tulajdonjogától.

c.) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes
épületek gyalogos megközelítésére és körül járására
szolgáló területek tisztántartásáról és csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról.

d.) A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról 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 természetes
úton kialakult vagy épített vizes árkot meg nem szün-
tetheti, annak folyásirányában akadályt nem építhet.

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

(3) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendég-
látóegységek, intézmények 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 tartani.

(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.

Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy az ingat-
lan melletti zöldterületet, valamint az ingatlanról
kilógó ágakat szíveskedjenek nyírni, rendben tartani,
ezzel is segítve a munkánkat.

Temető használat, sírhely megváltás
Felhívjuk a tisztelt hozzátartozók figyelmét, hogy

az 1995. év előtt megváltott sírhelyek megváltási ideje
lejárt. Kérjük, hogy ezek újra váltásáról, vagy a sírhelyről
történő lemondásról gondoskodni szíveskedjenek!

25 évi megváltási időre az egyes sírhely megvál-
tási díja  24.000,- Ft, a dupla sírhely díja 40.000,- Ft.

A temetőben a vállalkozó által végzett munkák
után egyszeri 5.000,- Ft használati díjat kell fizetni. 

Elérhetőségeink:
Személyesen: Badacsonytomaj Fő út 14 II.emelet.
Telefonon: 0687/571-048 vagy 0630/4246-148 ,

email: info@bvu.hu Badacsonytomaj VN Kft.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladék-
kezelési helyi közszolgáltatásáról szóló 16/2013.(IV.12.)
önkormányzati rendelet 11.§-a rögzíti a szelektív hul-
ladék gyűjtésének és elszállításának módját, és az
ezeket végző szolgáltató szervezetet. 

Településünkön az NHSZ TAPOLCA Kft. végzi a
lakossági hulladék, valamint a szelektív hulladék
elszállítását, illetve az évi 1 alkalommal történő lom-
talanítást.

Tájékoztatjuk a lakosokat, és az üdülő ingatlannal
rendelkezőket, hogy 2021. augusztus 1-jétől meg-
változik a szelektív hulladékgyűjtés rendje.

2021. július 27-től kezdődően megszüntetésre
kerülnek a település különböző pontjain kialakított
gyűjtőszigetek. A szigetek helyén tájékoztató táblák
kerülnek kihelyezésre, a szelektív hulladék pontos
elhelyezésének helyéről és annak időpontjairól.

Az üdülő ingatlantulajdonosok minden frakciójú
hulladékot (papír, üveg, műanyag), míg a helyi lako-
sok az üveg hulladékot rakhatják le a gyűjtőponton.
A helyi lakosok által igénybe vett házhoz menő sze-
lektív gyűjtés továbbra is megmarad.  

Szelektív gyűjtőpont helye: Badacsonytomaj VN
Kft, Káptalantóti úti telephelye (körforgalom után)

Beszállítás időpontja: kedd, csütörtök, szombat
7.00-18.00.

Hulladék elhelyezés menete: Helyi lakosok ese-
tében szükséges a lakcímkártya, üdülő ingatlantu-
lajdonosok esetében az ingatlant igazoló bármilyen
dokumentum (pl: építményadó igazolás)

Mindkét esetben szükséges az NHSZ felé befi-
zetett idei évre szóló hulladékszállítást igazoló csekk-
vagy utalási szelvény bemutatása.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.
Tegyünk együtt a tisztább környezetért, környe-

zetünkért! Badacsonytomaj VN Kft.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ HELYEK MEGSZÜNTETÉSE,
GYŰJTÉSI REND VÁLTOZÁS
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Rendelési idő 2021. július 01. napjától 
Badacsonytomaj Egészségház:                
Hétfő: 8-12
Kedd: 12-16
Szerda: 8-11
Csütörtök: 12-16
Péntek: 8-12

Badacsonytördemic Orvosi Rendelő:
Szerda: 11-12

Betegeket, sürgős eset kivételével időpont
egyeztetést követően fogadunk. 
Előjegyzés kérhető: 87/471-282
Sürgős esetben hívható: 30/211-8489

GYERMEKORVOSI 
SZOLGÁLAT

DR. HORVÁTH MARGIT GYERMEKORVOS



Az idén is nagy érdeklődés övezte meghirdetett
táborunkat a Bakonyba. Maximális létszámmal 33
fővel indultunk útnak a négy napra. Természetesen
a Sobri Jóska Kalandpark odafelé nem maradhatott
ki. A nagy melegben a gyerekek jókat játszottak a
vizes játékokon, a bátrabbak pedig kipróbálhatták a
mini bungee jumpingot is. A felújított szálláshely és
gondozott környezete mindenkinek nagyon tetszett.

A nagy meleg ellenére nem hagyhattuk ki a Hubert-
laki tanösvény túrát, melynek fontos állomása a
Hubertlaki-tó, azaz a bakonyi Gyilkos-tó, melynek
környezete magával ragadta a felfedezésre éhes csa-
patot. A szomszédos településen, Bakonybélben
található Pannon Csillagda sem maradhatott ki a
programból, közlekedési eszközül egy dotto kisvo-
natot választottunk. Közben a fafaragást és íjászatot
is ki lehetett próbálni a táborban, na és a minden
este kikövetelt számháború „kötelező” tevékenység
volt számunkra. A hőségre való tekintettel hazafelé
útba ejtettük az Ajkán található Kristályfürdőt, és vég-
kimerülésig ment a csúszdázás, ugrálás, fürdés. Rita
néni és jómagam is a gyerekekkel együtt megfáradva
szálltunk le a buszról az iskola előtt. Remélem jövőre
is ilyen jó társasággal sikerül eltölteni ezt a pár napot. 

Farkas Csilla, alsós munkaközösség-vezető
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Idén 20 fővel került megrendezésre a már
„hagyománnyá” vált 3 napos Kézműves táborunk.
Első nap egy reggeliző készletet készíthettek a gye-
rekek agyagból.  A másik két nap pedig számtalan
kreatív ötlettel ismerkedhettek meg, készültek kulcs-
tartók, ceruzatartók, puzzle és egy saját tornazsákot

is kidekorálhattak kedvük szerint. Utolsó nap Szabó-
Fekete Mónikának köszönhetően a henna festést is
kipróbálhatta akinek kedve volt, illetve csillámteto-
válást is kaphatott. Köszönjük!

A tikkasztó meleg ellenére nagyon kitartóak,
ügyesek voltak a gyerekek! Természetesen a délutá-

nokat a strandon töltöttük miután elfogyasztottuk
bőséges ebédünket.

Itt is szeretném megköszönni a Muskátli étteremnek
a tartalmas ebédet, sütiket és az elmaradhatatlan fagyit! 

Jövőre is várunk mindenkit szeretettel!
Rétainé Vizeli Alexandra

KÉZMŰVES TÁBOR 2021 

ALSÓS TÁBOR
2021. 

HUSZÁROKELŐ-
PUSZTA



Kristófi László orgonaművész és Kökény Eszter
hegedűművész hangversenyét hallgathatták meg
azok, akik június 20-án ellátogattak a badacsonyto-
maji Szent Imre római katolikus templomba. 

Kristófi László Nagyváradon született. A buda-
pesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola
elvégzése után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem hallgatója lett. Kitűnő minősítésű mesteri diplo-
máját Münchenben szerezte. Ezután elvégezte a
tanári képesítést is a Zeneakadémián.

Kökény Eszter 6 évesen kezdett hegedűlni a
kecskeméti M. Bodon Pál Zeneiskolában, amit a
Zeneakadémia Előkészítő Tagozata követett. 2018
szeptembere óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Mesterképzésének hallgatója. 

Mindkét művész számos hazai és külföldi verse-
nyen mérettette meg már magát, díjaik, elismeréseik
bizonyítják, hogy a szakma is támogatja művészi elő-
menetelüket.

Badacsonytomajon a két fiatal, tehetséges
művész Johann Sebastian Bach, Schumann, Liszt
Ferenc és Mozart műveket adott elő. 

forrás: filharmonia.hu
Farkas Judit
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A Kossuth-díjas festőművész halálának 70. évfor-
dulója alkalmából tartott megemlékezést Bada-
csonytomaj Város Önkormányzata és Kulturális Intéz-
ménye az Egry József Emlékmúzeum kertjében.
Krisztin N. László polgármester köszöntőjét követően
koszorút helyezett el a festő mellszobránál. Az ünnepi
műsort a Himfy Irodalmi Kör tagjai állították színpadra:
Farkas Éva, Vízkelety Dóra, Tóth Mariann és Krisztin
N. László. A versrészletek mellett kivetítő segítségé-
vel megjelentek a festő művei, a prózákat zenei alá-
festések választották el egymástól. A színvonalas és
méltó megemlékezést baráti beszélgetés zárta.

Farkas Judit

EGRY JÓZSEFRE
EMLÉKEZTEK

FISCHER ANNIE-DÍJAS MŰVÉSZEK
ADTAK KONCERTET

„Vitéz László és az elát-
kozott malom” címmel
hagyományőrző bábelőa-
dást láthattak az érdeklődők
július 11-én, vasárnap kora
este Badacsonytomajon, az
Egry József Művelődési
Házban. A közel 45 perces
műsor az elejétől a végéig
lekötötte a kicsiket és a
nagyobbakat egyaránt, akik
nagyokat nevettek a szóra-
koztató előadás alatt. A
megjelentek nagyon örül-
tek a bábelőadásnak és
köszönetüket fejezték ki a
szervező Kulturális Intéz-
ménynek, akik megígérték,
hogy a jövőben is szeretnék
hasonló gyermekprogra-
mokkal megörvendeztetni a
helyi lakosság apraja-nagy-
ját.  Farkas Judit

NÉPSZERŰ BÁBELŐADÁS
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BOR PÁL BADACSONY FESTŐJE
Különleges tárlat tekinthető meg az Egry József

Művelődési Házban. Bor Pál üvegre nyomtatott
festményeiből nyílt kiállítás július 9-én, melyen Bor
András, a művész unokája méltatta a festő kiállított
műveit.

Bor Pál Budán tisztes polgári családban nőtt fel,
s már hamar kiderült, hogy remekül rajzol, gyerek-
korától festő szeretett volna lenni. Azonban édes-
apja csak úgy finanszírozta a hosszabb, párizsi
tanulmányútját, ha előbb egyetemre jár és diplomát
szerez. Így is történt, belecsöppent a pezsgő kul-
turális életbe, neves festők iskolájában tanult, szívta

magába a művészetet. Utazásai során elvarázsolta
Provence és Toszkána mediterrán tájai és kultúrája. 

A Rippl-Rónai-vezette fonyódi művésztelepen
kóstolt először badacsonyi bort. Badacsonyban
megtalálta a mediterrán életérzést, azt, amit mindig
is keresett. Amikor csak tehette, odautazott, hogy
megfesse a tájat, a házakat, a szőlőben dolgozó
embereket. Egy ilyen alkalommal Egry József állt
mögötte és nézte, ahogy fest. „Nem rossz” – mond-
ta a festő, s onnantól jó barátok lettek, együtt kirán-
dultak.

Pár éve, a fiókok mélyéről került elő Bor Pál ren-
geteg grafikája füzetekből, noteszekből, A4-es
papírokból. Főként festett, rajzolt vázlatok, akvarell,
szén, ceruza és tollrajzok, felskiccelt pillanatok.
Ezek nyomán készültek el a nagy olajképei, de a

család izgalmasabbnak találta a vázlatokat, könnye-
debbnek, elevenebbnek ítélték meg. Fényképek
készültek róluk, számítógépre kerültek, felnagyí-
tották őket. 

Eközben a művész unokája, Bor András építész-
ként egy zsinagóga felújításán dolgozott, ahol az
elpusztult színes üvegablakok rekonstrukcióján
fáradozott. Ekkor ismerte meg azt a vállalatot, akik
digitális képeket üvegre nyomtatnak és magas
hőmérsékleten ráégetnek. Ez adta az ötletet, hogy
Bor Pál vázlatai is ilyen eljárással készüljenek el! 

Ezek az üvegre nyomtatott alkotások lettek kiál-
lítva a badacsonytomaji Egry József Művelődési
Házban, melyek augusztus 20-ig megtekinthetők!

forrás: Bor András megnyitó beszéde
Farkas Judit

DANKOS ATTILA ORGONA-
MŰVÉSZ HANGVERSENYE

Újabb Fischer Annie-díjas művész
mutatkozhatott be a badacsonytomaji
Szent Imre római-katolikus templom-
ban. Dankos Attila orgonaművész
hangversenyét július 16-án hallgathat-
ták meg az érdeklődők. Az este során
elhangzottak Bach, Mendelssohn és
Csajkovszkij művei.

Dankos Attila Zalaegerszegen szü-
letett. Zeneiskolai tanulmányait furulyán
és hegedűn kezdte. A Szombathelyi
Művészeti Szakközépiskola elvégzése
után a Debreceni Egyetem orgona tan-
szakán diplomázott. A zeneszerzés és
az improvizáció mellett a komponálást
is megtanulta az egyetemi évek alatt.
Tanított a fóti Evangélikus Kántorképző-
ben, a zalaegerszegi Liszt Ferenc zene-
tagozatos általános iskolában is, jelenleg
az Erkel Gyula Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola zenetanára és az Újpesti Egek
Királynéja templom orgonistája. Verse-
nyeken is szívesen méretteti meg
magát, számos díjjal, kitüntetéssel büsz-
kélkedhet.            forrás: dankosattila.hu

Farkas Judit

FEJLESZTÉSEK 
A JÁTSZÓTÉREN

Új csúszdás mászóvárat, kerítésrendszert telepített a városüzemeltető Bada-
csonytomajon, a Kert utcai játszótéren, a homokozó fölé pedig árnyékoló is
készül. A 1,5 millió forint összértékű fejlesztést a VN Kft saját forrásból valósítja
meg a cég munkatársainak közreműködésével. A gyermekek védelme és biz-
tonsága érdekében a társaság gondoskodik a városrészek területén lévő játszó-
terek folyamatos karbantartásáról, kötelező felülvizsgálatukat pedig külső cég
bevonásával végzi kétévente- mondta el kérdésünkre a VN Kft. ügyvezetője,
Rakics Anna. Kálóczi Beáta
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RANGOS ELISMERÉST KAPOTT BORBÉLY GYULA
Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Borbély

Gyula László a Káptalantóti-Csobánc Hegyközség
hegybírója a Badacsonyi borvidék hegyközségeiben
végzett munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából.
A rangos elismerést július elején vehette át Dr. Nagy
István agrárminisztertől. 

A hagyományoktól eltérően, szokatlan időpont-

ban, a nyár derekán adták át nemzeti ünnepünk, az
1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
alkalmából odaítélt rangos kitüntetéseket, elismeré-
seket a mezőgazdaság területén kiemelkedően tel-
jesítő szakembereknek.

Nagy István agrárminiszter köszöntő beszédében
arra emlékeztetett, hogy a pandémia idején rendkívüli

mértékben felértékelődött a társadalom szemében
az egészséges, biztonságos, minőségi magyar élel-
miszerek termelőinek, gyártóinak, illetve az ezen a
területen kutatók, fejlesztők munkája. A tárca vezetője
kiemelte, hogy a hazaszeretet megnyilvánulásának
számos formája létezik. A szabadságharc hőseihez
hasonlóan a nemzetet erősítik mindazok, akik az
ország fejlődéséért, a hazai mezőgazdaság és élel-
miszeripar korszerűsítéséért, az oktatás, a kutatás
megújításáért dolgoznak, akik a szakterületükön kie-
melkedőt alkotnak, akik a hivatásukkal, életútjukkal
követendő példát állítanak a felnövekvő nemzedékek
számára.

Borbély Gyulának szeretettel gratulálunk az elis-
meréshez, további munkájához jó egészséget kívá-
nunk!

Kálóczi Beáta

TELTHÁZAS BADACSONYI BOR7VÉGÉK
Az egyik hazai zenei tehetségkutató győztese,

Várhegyi Lucas Palmira és Felleg Dominik akusztikus
duója nyitotta az idei badacsonyi Borhétvégék ren-
dezvénysorozatát, július 22-én.  A tavalyi évhez
hasonlóan a program most is nagy sikerrel zajlik, az
este 20 órakor kezdődő koncertekre sokan látogatnak
ki a badacsonyi Móló Parkba. Az elmúlt hetekben
fellépett már itt a Hello Kids, DJ Rádai, az Other Planet
valamint a Cimbaliband. A programsorozat változatos
zenei műfajokat vonultat fel és lehetőséget ad a
tehetséges hazai formációknak, együtteseknek a
bemutatkozásra.

A jó zenék mellé finom borokat is lehet kóstolni,

a rendezvényen közel 10 helyi borászat, pincészet
kínálja a hegy levét, de finom sajtokat és kürtőskalá-
csot is lehet kóstolni. 

A Badacsonyi Bor7végék programjai augusztus
12. és 21. között minden este várja a zene és a borok
kedvelőit a badacsonyi Móló Parkba!

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-
fogadásra.
Fogadóórák (a járvány miatt online formában valósulnak
meg): 
(előzetes bejelentkezés a +36-87/571-270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első H.: 14.00-16.00 óráig,
Hartai Béla alpolgármester
minden hónap harmadik H.: 14.00-16.00 óráig
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második H.: 14.00-15.00 óráig
Wolf Viktória jegyző
minden hónap első Sz.: 13.00-16.00 óráig
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ábrahámhegyi Kirendeltsége:
H.: 08.00-16.00 óráig; P.: 08.00-12.00 óráig. Szerdai napokon
előzetes telefonos (+36 30 866 0607) bejelentkezés és egyez-
tetés 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: ZÁRVA
Egry József Emlékmúzeum: ZÁRVA 
Orvosi rendelők (Badacsonytomaj, Kert u. 32.)
Gyermekorvosi ellátás: dr. Karasszon Diána. Rendelési idő:
H., K., Sz., P.: 11.00-13.00 óráig, Cs.-ön nincs rendelés.
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: +36-87/471-123. Rendel:
H., Sz., Cs., P.: 08.00-12.00 óráig, K.: 14.00-16.00 óráig.
Sürgős esetben hétköznap 08.00-16.00 óráig hívható: +36-
30/901-9869. Hétköznap 16.00 órától másnap reggel 08.00
óráig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.: +36- 88/412-
104 vagy 104
Badacsonyi Vízimentő Szolgálat  telefonszám: +36 70 580
1000
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 taná-
csadás: Cs.: 10.00-12.00 óráig
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sz.: 11.00-12.00 óráig
Varjas Veronika Tel.: +36-30/426-2207
Gyermekjóléti fogadóóra: Sz.: 11.30-12.00 óráig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) +36-87/471-012
H. – Sz. – P.: 07.30-11.10 óráig, 12.50-17.00 óráig
K. – Cs.: 07.30-12.00 óráig, 12.30-17.00 óráig
Szo.: 08.00-10.00 óráig (ügyelet Tapolcán)
Sellyei Gábor hegybíró 
Tel.: +36-87/431-040, +36-70/489-8569, 
e-mail: sellyei.gabor@hnt.hu
Fogadóórák: H. – Cs.: 08.00-12.00 óráig (Kutatóintézet)
Hatósági állatorvos:
dr. Barátossy György Tel.: +36-70/436-5053
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság – parancsnokság 
Badacsonytomaj, Fő utca 62. Tűzoltóparancsnok: Molnár
Péter László Tűzoltó Alezredes
Badacsonytomaji Rendőrőrs 112
Badacsonytomaj, Kert u. 33.
Körzeti megbízott: Pintér György r.ftörm.  
Őrsparancsnok: Sztrik Ákos r.százados 
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.bada-
csony.com; Nyitva: május 1-től május 14-ig: HÉTFŐ-SZOMBAT:
9.00-16.30-ig; május 15-től szeptember 15-ig: MINDEN NAP:
9.00-17.00-ig; szeptember 16-tól december 17-ig: HÉTFŐ-
SZOMBAT: 9.00-16.30-ig.
Badacsonytomaji Nyugdí-
jasok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné /Ella/
Tel.: +36-30/422-9081, e-
m a i l :
kormendi4@freemail.hu 
POSTA Badacsonytomaj,
Kert u. 10.
Tel.: 87/471-176, 87/471-370
POSTA Badacsonyörs, Füre-
di u. 32. Tel.: 87/571-030
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A Magyar Tudományos Akadémia idén tizenket-
tedik alkalommal rendezte meg borversenyét, amely
azzal a céllal indult, hogy az MTA tekintélyével, a
tudomány hitelességével álljon be a magyar borkul-

túra mögé. Idén tizennyolc borvidék tételei verse-
nyeztek, hat napon keresztül folyt a bírálat, 11 zsűritag
értékelte 18 borvidék 72 pincészetének 233 borát. A
Folly borászata a legjobbak között végzett: 2019-es
Rajnai Rizlingje első helyezést ért el a közép kate-
gória fehér borai között és egyben elnyerte az „MTA
Bora 2021” címet.

Nagy Leopold, a Folly borásza vette át a díjat az
ünnepélyes eseményen, és az elismerés kapcsán
elmondta: „Díjnyertes borunkhoz rajnai rizling szőlőnket
2019-ben biológiai érésben szüreteltük. Illatában friss,
enyhén fűszeres, ízében telt, krémes és gazdagon gyü-
mölcsös. Hálásak vagyunk, hogy díjnyertes Rajnai riz-
lingünket kóstolva még többen részesei lehetnek a
Folly család történetének.”

A Folly Arborétumhoz közel eső birtokelemeken
10 hektáron folyik a szőlőtermelés, amely, akárcsak
az arborétum szeretete és gondozása, generációról
generációra szálló örökség a Folly családban. A sző-
lőtermesztés felvirágoztatása a szépnagypapához
köthető, aki a XIX. század közepén vette meg a jelen-
legi arborétumot is magába foglaló birtokot a rajta
álló épülettel és pincével együtt. A borászat a bada-
csonyi történelmi borvidék hagyományaihoz híven
főként fehérborokat készít, 2021 tavaszán került a
palackba első vörösbora, a 2019-es évjáratú Boróka
vörös, amely merlot e ́s cabernet sauvignon szőlőfaj-
tából készült.       Folly Arborétum és Borászat

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kálvária-pro-
jekt munkálatai az elmúlt hetekben megkezdődtek,
ezért az idei évben a Szent István király kápolnánál
nem lesz szentmise augusztus 20-án.

Az államalapítás és Szent István király ünnepén
augusztus 20-án, pénteken 11.00 órakor lesz ünnepi
szentmise, majd ezt követően kenyérszentelés a
badacsonytomaji Szent Imre templomban.

A szentmisét celebrálja Bedy Imre badacsonyto-
maji plébános.

Ünnepeljük együtt Magyarország születésnap-
ját! Kálóczi Beáta

DÍJNYERTES FOLLY-BOR SZENTMISE ÉS 
KENYÉRSZENTELÉS
AZ ÁLLAMALAPÍTÁS

ÜNNEPÉN

Fotó: Folly Arborétum és BorászatFotó: Folly Arborétum és Borászat


