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Márton-nap és az újbor ünnepe
Fotó: Kálóczi B.

„Aki Márton napon libát nem eszik, egész
éven át éhezik”- tartja a mondás. Márton
napja a karácsony előtti 40 napos böjt
előtti utolsó ünnepnap, így e jeles napon a
lúdvacsora után „Márton poharával”, vagyis

Új funkciót
kaphat a
Művelődési Ház

a novemberre éppen kiforrott újborral szokás koccintani.
Szent Márton-napját színes programokkal
ünnepelte Badacsonytomaj: a helyi óvodások a jeles dátumhoz kapcsolódó hagyoDesigned by evening_tao / Freepik

Energetikai korszerűsítés előtt áll az Egry József
Művelődési Ház. A Római úti létesítmény 150 millió
forintból újul meg egy nyertes pályázat jóvoltából.
A felújítást követően az épület új funkciót is kaphat
a jövőben: a tervek szerint ugyanis szabadidős tevékenységekre is alkalmas komplexumot alakítanának itt ki.

mányokat elevenítették fel, a Márton-napi
vigasságok keretében pedig megáldották
és csapra verték az újbor hordóját.
Folytatás a 4. oldalon.

Pro Turismo díjat
kapott Laposa
Bence
A turizmus legmagasabb kormányzati elismerését, a Pro Turismo díjat vehette át a közelmúltban Laposa Bence badacsonyi borász
a balatoni turizmus megerősítéséért végzett
munkájáért.

Folytatás a 7. oldalon.

Folytatás a 2. oldalon.

www.badacsonytomaj.hu
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Ingyen szakma
felnőtteknek
EFOP 1.5.2-16-2007-00036
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma- EFOP humán
közszolgáltatások fejlesztése keretében megítélt támogatásból, 2018 novemberétől elindítjuk ingyenes
oktatássorozatunkat! A program mindenki számára
elérhető, de elsősorban a 23 év alatti, sem képzésben,
sem munkavállalásban részt nem vevő fiataloknak, az
aktív korú munkanélkülieknek, a hátrányos helyzetűeknek, valamint a munka világába visszatérni kívánó,
kisgyermekes édesanyáknak segíthet az újbóli elhelyezkedésben. Mivel a tanfolyamok limitált férőhelyesek, ha
felkeltettük érdeklődését, várjuk mielőbbi jelentkezését!

2018. november

Elkezdődött a Tájház udvar
fejlesztése
Örömmel tájékoztatjuk a helyi lakosságot, hogy
a „Badacsonytomaj ZÖLD VÁROS kialakítása” című,
TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00009 azonosító számú projekt keretében a Városháza tér felújítása elkezdődött.
A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a „SZORGOS
FUVAR” Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
szerezte meg a kivitelezés jogát. Külön öröm volt
számunkra, hogy helyi vállalkozó nyerte el a közbeszerzési eljárást is. A szerződés aláírását követően a
kivitelező hozzákezdett a beruházás megvalósításához.

Folytatás az 1. oldalról.
OKJ SZAKMAI KÉPZÉSEK
Gyümölcspálinka- gyártó (OKJ 31 541 04) (Képzés
helyszíne: Nagyvázsony) • Szőlész- borász (OKJ
34 541 06) (Képzés helyszíne: Badacsonytomaj) •
Egészségfejlesztési segítő (OKJ 32 720 01) (Képzés
helyszíne: Nagyvázsony)
NEM OKJ SZAKMAI KÉPZÉSEK
Kiskerti növénytermesztő (Képzés helyszíne:
Nagyvázsony) • Szállodai szobaasszony (Képzés
helyszíne: Badacsonytomaj) • Családi gazdaságok
megismertetése (Képzés helyszíne: Nagyvázsony)
• Egészséges életmód (Képzés helyszíne: Nagyvázsony) • Falusi vendéglátás (Képzés helyszíne:
Nagyvázsony) • Háztáji helyi gasztronómia (Képzés
helyszíne: Nagyvázsony) • Idősek, betegek ápolása
(Képzés helyszíne: Nagyvázsony) • Felkészítés
álláskeresésre, állásinterjúra (Képzés helyszíne:
Badacsonytomaj) • Pénzügyi, gazdasági ismeretek
(Képzés helyszíne: Nagyvázsony) • Számítógépes ismeretek (Képzés helyszíne: Nagyvázsony)
KOMPETENCIA FEJLESZTŐ TRÉNINGEK
Adminisztrációs érzékenyítő képzés (Képzés helyszíne: Badacsonytomaj) • Fiatal édesanyák visszahelyezkedések a munka világába (Képzés helyszíne:
Nagyvázsony) • Viselkedéskultúra (Képzés helyszíne:
Nagyvázsony) • Közösségi kapcsolattartók képzése
(Képzés helyszíne: Nagyvázsony) • Közszolgáltatások
elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése (Képzés helyszíne: Badacsonytomaj)
További információ, jelentkezés:
onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
humanfejlesztes.nagyvazsony@gmail.com
+36 87 571 270

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok
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TÁJÉKOZTATÓ
Az önkormányzat időszaki támogatást nyújt
a téli hónapokban azoknak a szociálisan rászorult
személyeknek, akik kizárólag tűzifával tudnak fűteni
és önhibájukon kívül nem tudnak gondoskodni a téli
tüzelő biztosításáról.
Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást biztosít tűzifa formájában:
a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
szerinti:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Korszerűsítik
a Művelődési
Házat és
az Óvodát
A közelmúltban megtartott rendkívüli testületi
ülésen részt vevő önkormányzati képviselőknek nyertes
pályázatok kivitelezőit kellett kiválasztaniuk. A TOP-3.2.116-VE1-2017-00005 számú projekt keretében az Egry
József Művelődési Ház energetikai korszerűsítése is
megvalósul. Nagyon régóta, több mint 50 esztendeje,
ezen épület falai között zajlik településünk kulturális,

Fotó: Kálóczi B.

Képviselőtestületi ülés,
közmeghallgatás
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő- testülete soron következő ülését 2018. november
28-án (szerdán) 8.00 órától, Közmeghallgatást 2018.
december 10-én 16.00 órától tart a Badacsonytomaji
Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében.
Az ülés és a közmeghallgatás tervezett napirendje
a www.badacsonytomaj.hu oldalon megtekinthető.

Szépkorút
köszöntöttek
A 90 éves Németh Jánosnét köszöntötte a napokban
Krisztin N. László polgármester és Nagy Lajos képviselő,
akik az ünnepeltnek a miniszterelnök szépkorúaknak
szóló oklevelét és egy virágcsokrot adtak át születésnapi meglepetésként. Bözsi néninek, szeretettel
gratulálunk, és további egészségben eltöltött, örömteli
éveket kívánunk!
Fotó: K.N.L.

Fotó: Kálóczi B.
társadalmi, civil élete. Ezek a falak tanúi az időnek,
múltunknak. A felújítás célja az épület hatékonyabb
energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, optimalizálása, a tetőfedés
átalakítása. A projekt keretében megvalósul a tetőfedés
javítása, az épület külső hőszigetelése és nyílászárócseréje. Mozgáskorlátozott rámpa és illemhelyiség,
továbbá napelem rendszer kerül kiépítésre. Ugyanezen
pályázat keretében a Pipitér Közös Fenntartású Napközi
Otthonos Óvoda épületére napelem rendszer kerül
telepítésre. Nagy örömünkre szolgál, hogy a közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési munkálatokat
helyi vállalkozó a GY-VILL Mérnöki Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nyerte
el. A projekt a Széchenyi 2020 Program keretében
valósul meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával.

aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő igénybevételére, továbbá
ad) a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
családnak,
b) annak a személynek, akinek a családjában mozgáskorlátozott él,
c) azoknak a családoknak, amelyekben 3 vagy annál
több gyermeket nevelnek, vagy

www.badacsonytomaj.hu

d) annak a 65 év feletti nyugdíjasnak, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
450%-át és annak a 65 év alatti személynek, akinek
háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400%-át.
A tüzifa támogatás iránti kérelmet a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalba 2018. december
10. napjáig lehet benyújtani. A fa kiszállítása várhatóan
2019. január hónapban történik. Bővebb információ a
jelentkezés módjáról, feltételeiről és letölthető jelentkezési lapok a város honlapján: www.badacsonytomaj.hu.

INTÉZMÉNYI HÍREK
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2018–2019. évi hó eltakarítási útvonalak
Badacsonytomaj város területén
Badacsonytomaj Város területén az Önkormányzat
tulajdonában lévő utak, járdák és közterületek hó eltakarítását és síkosság mentesítését a Badacsonytomaj
VN KFT., és egy helyi vállalkozó végzi, 3 gépjárművel.
A 21/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelet 6 § (4.5.-6. bekezdései) alapján, az ingatlanokon belüli és az
ingatlanok előtti járdákon a hó eltakarítás az ingatlantulajdonosok feladata.
„6.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követi el az a köztisztasági feladatokkal
összefüggő tevékenység ellátásáról szóló önkormányzati
rendeletben meghatározott tulajdonos, használó, aki
4. nem gondoskodik az ingatlan előtti – úszótelek esetén az épület körüli – járdának, – járda
hiányában egy méter széles területsávnak –,
a járda vagy az ingatlan határ melletti zöldsáv
úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az
ingatlan telekhatár tíz méteres körzetén belüli
területének a gondozásáról, tisztán tartásáról,
szemét- és gyommentesítéséről. Amennyiben
az ingatlannak két közúttal is érintkezése van,
a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak;
5. nem gondoskodik az ingatlanát érintő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai
tisztántartásáról, gyommentesítéséről, illetőleg
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
6. Téli időszakban az ingatlanhoz tartozó havas
járdaszakasz tisztítását, csúszásmentesítését
nem végzi el, a tisztításhoz és a csúszásmentesítéshez az ipari só 1:4 arányú keverékétől (homok,
salak, fűrészpor) eltérően kizárólag ipari, vagy
konyhasót használ.

(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el,
1. az intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek,
kirakatok és más elárusítóhelyek üzemeltetője,
aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz
tisztán tartásáról, a hó- és síkosság mentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról„

Hóeltakarításban résztvevő utak listája
Badacsonytomaj: Táncsics u., Borostyán u., Kodály
u., Bercsényi u., Sport u., Petőfi S. u., József A. u., Nyárfa
u., Béke u., Fő u., Balaton u., Római u., Széchenyi u.,
Kert u.,Vasút u., és a Vasútállomás környéke, Borostyán utca, Egészségház környéke, Káptalantóti út,
Méregraktár u., Tájház udvar, Önkormányzati parkoló
és udvar, Óvoda, Iskola, Alsó kolónia, Magyar u., Ady
u., Nagyköz u., Nagykör u., Kiskör u., Kisköz u., Kőfejtő
út, Szőlőhegyi út, Szidónia út, Erdős út, Iskola út, Szent
Donát út., Föld út, Palackozó út, Gyurkovics köz, Akácfa
út, Kertész utca, Ibos F. u., Kisörsi út.
Badacsony: Strand u., Park u., Egry sétány, Móricz
Zs. u., Tavasz u., Nyár u., Ősz u., Muskotály u., Csabagyöngye u., Pauler Á. út, Zalai köz, Szürkebarát u.,
Vincellér u., Herczegh F. út, Hamvas Béla u., Helbeck
út, Harsona köz, Kápolna u., Pöltenberg u., Napsugár u.,
Rózsa köz, Hableány étterem mögötti zsákutca, Szent
Anna kápolna útja, Badacsony parkolók, Badacsonyi
út, Panoráma út, 71-es főút melletti járda a badacsonytomaji vasútállomástól a badacsonyi strandig, Füge
köz, Kisfaludy S. u., Bogyai L. út, Tatay S. út, Kossuth
u., Radnóti M. u.

Badacsonyörs: Major út, Öreghegyi út, Vadrózsa
út, Felsőbüki út, Kisörshegyi út, Fácános köz, Szabó
Ernőné u., Orgona u. Székely dűlő, Kiserdő u., Rózsa
büfé, Klastrom u., Hegyalja u., Virág köz, Szépkilátó u.
Szőlő u., Fűzfa u., Bolt melletti u., Csendes dűlő, Erdős
köz., Mandulás u., Kemping u., Arborétum u., Rizling u.,
Szépvölgyi u., Kápolnavölgyi u., Fenyő köz, Csigáskúti
u., Kisörshegyi u., Kerékpár út
Síkosság mentesítés: buszmegállók, közintézmények előtti terület, temetői utak, útkereszteződések,
főbb csomópontok.
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az alábbi utak,
közterületek takarítása (gépi-, kézi), és síkosság mentesítése történik legelőszőr: Fő út, Római út, Kert út,
Petőfi utca, Körforgalom, Balaton út, Orgona utca,
Intézmények előtti területek, parkolók, főbb csomópontok. Ezen utak megtisztítása után történik a többi
út takarítása (önkormányzati-, és magánutak ahol van
állandó lakos). Az ügyeleti rendszer 2018. december
01-től 2019. február 28-ig tart, mely időjárástól függően
változhat. Amennyiben ezen időszak alatt észrevétel
merül fel (hóeltakarítás), azt a következő telefonszámokon lehet megtenni: +36 87 571 048 számon 7–15 óra
között, valamint a +36 30 424 6148 számon egész nap.
Kérjük a Lakosságot, hogy az ingatlanuk előtti
terület (járda, út) takarításával segítsék a munkánkat.
Kérjük továbbá, hogy a közterületen kihelyezett síkosság
mentesítő edényekbe hulladékot ne rakjanak, illetve
a benne található szóróanyagot csak az ingatlan előtti
közterület megtisztítására használják.


Badacsonytomaj VN KFT.

Nyílt nap a SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskolában
A CSALÁDOK ÉVE alkalmából a Szín- Vonal
Alapfokú Művészeti Iskola a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával Badacsonytomajon a szülők
részére tehetséggondozó bemutató művészeti órát
tartott. A nyílt órán minden korcsoportból jelen
voltak a tehetségígéretek, illetve a tehetséges
diákok képviselői.
A foglalkozáson a tanulók Sós Gyula művésztanár
vezetésével papírmetszeteket, papírstencileket és
papírdúcokat készítettek, és ezen technikák és eljárások gyakorlati alkalmazhatóságát mutatták meg a
szülőknek, nagyszülőknek, testvéreknek. A tanulók
életkori csoportosításban más-más feladatot oldottak
meg, hogy az érdeklődő családtagok szélesebb körű
ismeretet nyerhessenek ezen műhelytevékenységek
sokszínűségéről.

Fotó: Baranyai Zoltánné

A résztvevők számára nagy meglepetést okozott,
hogy mindössze másfél hónapos felkészítést követően
már a 7 éves tanulók is milyen ügyesen terveznek,
milyen gondosan használják a papírvágó kést, hogy
milyen nagy türelemmel és elszántsággal dolgoznak
a számukra érdekes feladatokon.
Az órán jól nyomon követhető volt a tehetségfejlesztés
folyamata és eredménye. A művészetoktatásban már
több éve részt vevő tanulók rendkívül átgondolt terveket
tudnak készíteni, bonyolult metszeteket hoztak létre, a
kifejezési szándéknak megfelelően egyéni színvilágot
teremtve készítették el alkotásaikat.
Az intézmény örömmel fogadta a szülők érdeklődést. Jó volt érezni, látni, hogy büszkék gyermekük
teljesítményére.

Baranyai Zoltánné

Megújult az iskola Sárvári fürdőzés
Október 24-én a Tatay Sándor Általános Iskola
ünnepélyes sajtótájékoztatóval zárta közel ötvenmilliós pályázatát. A projekt keretében az iskola
nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének
fejlesztése valósult meg. Dr. Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár
köszöntő beszédében elismerően nyilatkozott
oktatási intézményünkről. A fejlesztési forrásból
új aljzatburkolatot kaptak az osztálytermek, légkondicionáló került az aulába, a kosárlabdapálya
modern rekortán burkolatot kapott. Szétválasztották
az informatika és a nyelvi szaktantermet, szabadtéri
tantermet alakítottak ki. Az udvaron szelektív hulladékgyűjtőket helyeztek el. Eszközöket vásároltak,
amelyekkel a biológia-, kémia-, fizika-, természetismeret- órákon a gyerekekkel megszerettethetik a
környezetünket, megtaníthatják, hogyan óvhatják
meg természetünket- tudtuk meg Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgatótól. A sajtótájékoztatón részt vett
még Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő, Szabó
Lajos Konrád tankerületi igazgató, Lampert Tamás
projektvezető, Krisztin N. László polgármester és
Maródi Zoltán, a kivitelező cég vezetője.

A tavalyi évben nagy sikert aratott a gyerekek körében
a sárvári fürdőzés, így az idén az alsós munkaközösségi
tervünkbe is bevettük ezt a programot. Izgatottan várták
már tanulóink a keddi napot, tervezgettek ki melyik
csúszdán fog először lecsúszni. A beléptető rendszer
izgalmai után közel három óra pancsolás következett.

Még az evésre, ivásra is sajnálták az időt. Persze senki
nem akart még elindulni az öltözők felé, de sajnos
időre vissza kellett érnünk. Tartalmas, és élményekben
gazdag napot sikerült eltölteni Sárváron.


Farkas Csilla alsós munkaközösség-vezető

Fotó: Iskola
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Meghívó
Mikulás Bálra

Folytatás az 1. oldalról.

Márton-napi Vigasságok
N. László polgármester kiemelte: bár a közösségi
rendezvényt eredetileg a helybelieknek szánták,
mégis évről-évre egyre többen érkeznek a vidékről
is a Márton-napi forgatagra. A térség országgyűlési
képviselője, Fenyvesi Zoltán szerint, az ehhez hasonló
színvonalas rendezvények nagyban hozzájárulnak

A Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközössége nagyon sok szeretettel vár Mindenkit a Mikulás
napi Bálra 2018. december 8-án az iskolában.
Program:
20.00 órakor megnyitó
20.30 órakor keringő 8. osztály
Éjfélkor tombola meglepetéssel!
zene: Robi
Jó hangulat, zene, tánc, tombola! Tombola felajánlásokat örömmel fogadnak a szervezők!

Márton
napi lámpás
felvonulás az
óvodában
A Pipitér Óvodában próbálják a gyermekek minden
napjait úgy szervezni, hogy kellemes várakozással éljék
meg a közelgő ünnepeket. A nagycsoportosok minden
jeles napot hagyományőrző játszóházban töltenek, ahol
Eszter néni vezetésével több helyszínen zajlanak az adott
ünnephez kapcsolódó kézműves foglalkozások- tudtuk
meg Bolfné Tóth Melinda óvodavezetőtől. Az óvó nénik
a Márton nap közeledtével folyamatosan beszélgettek
óvodásainkkal a Márton-legendáról, megismertették a
gyermekeket Szent Márton püspök élettörténetével,
a személyét övező különböző hiedelmekkel, mesés
történetekkel. Márton napjához közel az óvodánk is
megrendezte lámpás felvonulását. A sok ügyes kéz
vágta, ragasztotta, serényen készítette a felvonulás
elengedhetetlen kiegészítőit. Büszkén mutathatták
be az elkészült „műveket". A Márton napi lámpás és
fáklyás felvonulás a jó cselekedetet szimbolizáló fényt
hivatott hirdetni.

INTÉZMÉNYI HÍREK
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Fotó: Kálóczi B.
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület immár 12.
alkalommal szervezte meg a Márton- napi Vigasságot a Hősök terén. A program megnyitóján Krisztin

Fotó: Kálóczi B.

Fotó: Kálóczi B.

a turisztikai szezon meghosszabbításához, a balatoni
idegenforgalom teljesítményéhez.
Az újbort Földi István esperes, plébános áldotta
meg, majd Borbély Tamás, a Badacsonyi Hegyközség
elnöke csapra verte a hegy levének hordóját.

Márton-nap Badacsonytomajon,
a Balaton háziasszonyának szemével
Viszont én megtaláltam a forgatagban az esemény
sztárját, aki Dani névre hallgat, 5 éves, és az egész
északi parton ő gágog a legszebben – ezt a saját
szervezésemben megtartott gágogó verseny alapján
állítom, hisz a közönség őt kiáltotta ki győztesnek.

Sokszor elfelejtkezünk róla, hogy egy szónak,
a „köszönetnek” mekkora ereje van. A Badacsonytomaj
Menü Kft. köszönetét fejezi ki a Kiss József Alapítványnak,
az önzetlen segítségért, támogatásért. A függönyök
által étkezőnk még otthonosabbá vált. Köszönjük!

Madarász Ildikó írása
Csillogó szemek, várakozással teli gyermek arcok,
sok mosoly, segítőkész szülők, izgatottan fel-alá járkáló
egyesületi tagok, csodás illatok, és jó borok.
Talán ebben a mondatban benne van minden,
amit egy külső szemlélő láthatott a badacsonytomaji
XII. Márton napi forgatagban.
Bár az első, amin itt jót mosolyogtam, hogy
a szervezők is el-el bizonytalanodtak abban, hogy már
hányadik alkalommal kenik a libazsíros kenyeret a
résztvevők számára, de szerintem nem is ez számít.
Ami fontos az az, hogy aki idelátogatott, az biztosan
nem maradt éhesen, szomjasan, vagy egy kedves
szó nélkül.
Jómagam is több Márton napi étellel készültem.
Kevertem szendvicskrémeket, hisz késő őszi estéken olyan jól esik a pirítóson egy kis babkrém, ami
magában is laktató, de ha bekeverjük libatepertővel,
akkor felülmúlhatatlan lilahagymával.
Én nagy pástétom rajongó vagyok, így nem jöhettem libapástétom nélkül, amikor elkezdtem kenni
és kóstoltatni a vendégekkel, rá kellett jönnöm, hogy
a tomajiak is nagy rajongók.
A libamájból készült házi pástétom magában is
finom, de ha felturbózzuk frissen facsart narancslével, akkor remek gasztro ajándék is készülhet belőle.
Sütöttem sós pogácsát sütőtökkel, és tökmaggal,
volt édes perec a gyerekeknek, túrós, libát formáló süti
pedig mindenki kedvencévé vált.

Idősek
Karácsonya

Badacsonytomaji
Advent

Adventi Kézműves
Foglalkozás

2018. december 14-én
(péntek) 16 óra
Helyszín: Tatay Sándor Általános Iskola

2018. december 15-én
(szombat) 16 órától
Helyszín: Hősök tere

2018. december 8.
(szombat) 10 órától
Helyszín: Városi Könyvtár

Fotó: Kálóczi B.

Köszönet a
támogatásért

www.badacsonytomaj.hu

Jöjjön hát a túrós aprósütemény receptje, ami nem
csak Márton napra készíthető el, hanem karácsony
közeledtével felvehetjük az ünnepi sütik közé, amit
akár gyerekekkel is könnyen elkészíthetünk.
Hozzávalók: 20 dkg sovány túró, 10 dkg cukor, 8 ek.
olaj, 6 ek. tej, 1 tojás, 1 cs. vaníliacukor, 1 csipetnyi só,
40 dkg liszt, 1 csg. sütőpor, mazsola a szemekhez.
Mázhoz: 4 ek. citromlé, 15 dkg porcukor.
A túróhoz fokozatosan adjuk hozzá az olajat, a tejet,
a cukrot, a vaníliacukrot és a sót. Ezután tegyük bele
a sütőport majd a liszt ⅔-át, keverjük el. A maradék ⅓
liszttel kézzel gyúrjuk jól össze. Lisztezett deszkán a
tésztát 1 cm vastagságúra nyújtjuk. Szúrjuk ki a libákat,
majd tegyük sütőpapírral bélelt tepsire. Szemként
tegyük a libákra egy-egy mazsolát. Előmelegített,
200 fokos sütő középső részén 12–15 percig sütjük.
Ha túlzottan bebarnulnának, a sütési idő végén tegyünk
a libákra alufóliát. A kihűlt libákat a citromlé+porcukor
mázzal kenjük be.
Tipp: ha a mázra még kókuszreszeléket is szórunk,
kész a tollazata is.

Madarász Ildikó

a Balaton Háziasszonya
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Foci hírek

A horgászegyesület hírei

Badacsonytomajon élénk és eredményes a labdarúgóélet, Megye II. osztályú
felnőtt labdarúgóink kiváló eredményeket tudhatnak magukénak (felnőtt csapatunk
jelenleg a tabella 2. helyét foglalja el 30 ponttal, míg U19-es gárdánk a 13. helyen
áll 4 ponttal). U19-es focistáink október végén a Szombathelyi Haladás csapatánál
jártak stadiontúrán. A fiatalok
bepillanthattak az öltözőkbe, a lelátón és a játéktéren
is körbevezették őket.
Örömteli hír, hogy a Pintér
Károly Sportpálya újabb létesítménnyel gazdagodott,
elkészült az új mobil lelátó.
A jövőben kényelmesebben
és jobb rálátással lehet
követni majd a mérkőzéseket. A pálya zölddel és
Fotó: Lukács L.
készen vannak a kondipark
alapozási munkái, várják
az eszközöket. Azeszközök a telepítést követően
komplex megoldást fog
adni a saját testsúlyos
edzéshez. Egyszóval tényleg
pezseg az élet labdarúgó
2018. október 18-án (csütörtökön) nagy volt
csapatunk háza táján.
a nyüzsgés az önkormányzat épülete előtt. A „Gurulj
be… Négy kerékről két kerékre” elnevezésű rendezvény
keretében a szervezők reggel 7.00 órától péksütemén�nyel, szendvicsekkel és a Cserpes Sajtmanufaktúra
kóstolójával várták a bringával vagy gyalog iskolába,
óvodába, munkába érkezőket. 9.00 órától Krisztin
N. László polgármester megnyitotta a rendezvényt,
elmondta, hogy régen, amikor még nem volt autó az
emberek gyalog jártak vagy ilyen és ehhez hasonló
eszközökkel, kerékpárokkal igyekeztek gyorsítani a
közlekedést. A megnyitót követően Oldtimer Kerékpáros
felvonulás kezdődött, ezt követően a Kanizsai Oldtimer
Kerékpáros Szövetség tagjai mutatták be különleges
drótszamaraikat. A velocipédek és a fából készült bicikli
hatalmas érdeklődést váltottak ki. Az érdeklődők Múlt
– Jelen – Jövő címmel kerékpár történeti előadást is
hallhattak. A Tapolcai Rendőrkapitányság közreműködésével kerékpáros KRESZ-szel ismerkedhettek
meg a résztvevők, amely a biztonságos közlekedésre
hívta fel a figyelmet. A Bike Safe elnevezésű adatbázis
segítségével kerékpár regisztrációra is volt lehetőség,
a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai felvették az
érdeklődők kerékpárjait a kerékpárlopások megelőzését
és hatékonyabb felderítését szolgáló adatbázisba.

Ismét mozgalmas időszak áll a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület mögött.
A mostoha időjárás ellenére is megrendezték szeptember 22-én a III. Szüreti
Vándorkupa Horgászversenyt, amely a szponzorok jóvoltából igencsak gazdagra sikerült:
Badacsonytomaj Város Önkormányzata,
Fichman Kft, Tóth Zoltán ajánlott fel díjakat
a rendezvényre. A csapatversenyt a VTT
csapat nyerte, míg az egyéni kupát Pusztai
László vihette haza egy évre. Nagy örömünkre
lelkes gyermekhorgászok is versenyeztek,
akik emléklapot kaptak.
Az egyesület rendszeresen képviselteti
magát a városi rendezvényeken, koszorúzásokon, átadási ünnepségeken.
2018. október 22-én a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Siófokon rendezte V. Balatoni
Konferenciáját, melyen átadták „A Balatoni
Horgászatért” életmű díjat. Az elismerést ebben
az évben Fekete Ferenc a Badacsonyi SportFotó: Fekete Ferencné
horgász Egyesület vezetője kapta. A díj mellé
egy „Örökös Balatoni Horgászengedély” is járt.
Zajlaújlak immár harmadik éve várta a BSHE lelkes csapatát találkozóra,
ahová az elnökség tagjait Nagy Lajos képviselő is elkísérte. A jó hangulatú napot
finom csülökpörkölt, jó badacsonyi bor és kellemes baráti társalgás tette még
emlékezetesebbé.

BRINGÁS NAP
BADACSONYTOMAJON

1956. október 23‑ra
emlékeztünk

Fotó: Deákné

Viharvadász, aki kedveli az extrém
időjárási helyzeteket
Varga Norbert Badacsonytomajon él, hivatásos tűzoltóként dolgozik, a közösségi médiában
immár több mint 13000-en követitek a fotóit napról-napra. Varga Norbert fotóssal beszélgettem
motivációjáról.
Csodálatos fotókat, légi videókat készítesz. A képeidet visszanézve új és új élményt kapunk. Mi volt
életedben az első olyan hatás, ami a fényképezés felé
irányította érdeklődésedet? Honnan jött az ihlet és
az inspiráció, hogy fotózással foglalkozz?
A fotózás világa már gyerekként foglalkoztatott.
Szerettem nézegetni régi képeket, főleg régi badacsonyi
fotókat. A múlt egy darabját sikerült konzerválni azoknak
a felvételeknek. Úgy gondoltam, hogy ehhez nekem
is muszáj hozzá tennem, valamit, ami az utókornak
fennmaradhat. Az első komolyabb fényképezőgépem
2012- ben vásároltam.
Rengeteg badacsonyi, illetve balatoni fotóval
találkozhatunk a facebook oldaladon. A Balaton és
a Badacsony számodra az „örök szerelem”, az ezerarcú múzsa?
Csúnya lenne, ha azt mondanám, hogy a Badacsony és a Balaton van kéznél. Szívesen fotózom
a Káli- medencében esetleg a Balaton déli partján,
vagy ha úgy adódik az Alpokban. De a Badacsony
és a Balaton amint mondod, az örök szerelem
számomra. Ahogy a visszajelzésekből levonom a
konzekvenciát, a nagyérdeműnek is ezek a fotók
tetszenek leginkább. Még két egyforma képet nem

sikerült a Badacsonyról készítenem. Minden alkalommal más és más arcát mutatja. Kimeríthetetlen
téma számomra.
A fotózás számodra egy önismereti utazás, hivatás
vagy hobbi?
A fotózás számomra, mint hobbi van jelen a mindennapokban. Természetesen ha arra van szükség
akkor bárkinek lefotózom azt a tájegységet vagy
épületet amit kér, kíván.
Elmesélnéd egy fotósélményed az olvasóknak?
Az első drónommal felmentem a Csobánc hegyre
egy nagyon hideg kora decemberi hajnalon. A terv
az volt, hogy napkeltét fotózok zúzmarás hegyekkel
megfűszerezve. Egy új perspektívából szerettem volna
bemutatni az ébredő Tapolcai-medencét. A hideg
ellenére, ami ha jól emlékszem -8°C volt, nagyon jól
ment minden. Drón a magasban, készülnek a fotók…

Október 23- án, Nemzeti Ünnepünk alkalmából
megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc dicső napjairól. Az 1956-os forradalom
és szabadságharc a 20. századi magyar történelem
egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A rendezvénysorozat programja a Szent Imre Római Katolikus
Templomban kezdődött, ahol Földi István esperes,
plébános szentmisét celebrált a forradalomban elesettek emlékére. Ezt követően az emlékezők a Történelmi
Emlékparkban gyűltek össze. Badacsonytomaj Város
Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Krisztin N.
László polgármester, Orbán Péter alpolgármester és
Nagy Lajos képviselő koszorúztak, a megemlékezés
virágait helyezték el a politikai pártok, helyi intézmények valamint a badacsonytomaji civil szervezetek
megjelent képviselői.
A koszorúzást követően fáklyákkal felvonultak
arésztvevők az Egry József Művelődési Házba. Az ünnepi
műsort Krisztin N. László nyitotta meg ünnepi beszédével, amelyben Badacsonytomaj polgármestere a
többi között felidézte az ’56-os eseményeket. A város
első embere hangsúlyozta: emlékező beszédével
elgondolkodtatni akarta a résztvevőket, majd Füst
Milán szavait ajánlotta a hallgatóságnak. Ezt követően
a Black Rose Project formáció közreműködésével „Egy
’56-os srác naplójából” című előadását nézhették meg
az ünnepi megemlékezés résztvevői. Gondoljunk
tisztelettel azokra, akik életüket áldozták a nemzet
szabadságáért!
de valami zajt hallottam a közelemben lent a bokrok
között. A hajnali félhomályban 4 vaddisznó jelent
meg tőlem 10- 15 méterre. A drón magasan volt,
de a pulzusom még annál is magasabban járt. A nagy
ijedtségben és tanácstalanságban csak az önkívületi
ordítás jutott eszembe, mint fegyver. A disznókat ez
teljesen hidegen hagyta igazából nem foglalkoztak velem. Szépen csendben elsétáltak a sűrűbe.
Köszönöm az interjút, további sikereket kívánok
a szakmában!

Fotó: Varga Norbert
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Elmesélték
élményeiket
Pihenés Hévízen
A „Kiss József Alapítvány” jóvoltából szeptember
közepén hét napra Hévízre mentünk. Szép tágas lakás
várt bennünket, nagy nappalival, modernül berendezve. A konyhában is minden felszerelés megtalálható,
ha valakinek főzőcskézni lenne kedve. Kényelmes a
szoba, jó, hogy van erkélye. A lakás központi helyen
található. Közelben van reggeliző, a szomszédságában
az étterem, ahol a térítésmentes jegyeket lehetett
felhasználni ebéd és vacsora fogyasztásra. Itt 4 féle
levesből és 10 féle második fogásból lehetett választani.
A fedett fürdő 10 percnyire van, ahogy a központ is.
Itt különböző kulturális programok vannak esténként.
Minden adott a pihenéshez, kikapcsolódáshoz. Köszönjük az Alapítvány Kuratóriumának a lehetőséget,
hogy élményekben gazdag hetet tölthettünk ott.



Kozári Ferencné és Polyák Béláné
Badacsonyi nyugdíjasok

Köszönjük a Kiss József Alapítványnak, hogy lehetővé
tette, az október 9-től 16-ig terjedő időszakban az alapítvány tulajdonában lévő lakásban a hévizi „nyaralást”.
Külön köszönet Sall Csabának, a mindenre kiterjedő
részletes tájékoztatásért, az étkezés, a fürdés – minden
igényt kielégítő – megszervezéséért. A badacsonytomaji
nyugdíjasok vegyék igénybe ezt a lehetőséget, mert
minimális költség ellenében, kellemes időtöltésre,
gyógyulásra van lehetőség.

A „Kiss József” Alapítvány
Kuratóriumának felhívása! 2019‑ben is!
Az Alapítványt létrehozó néhai Kiss József badacsonytomaji ingatlantulajdonos akaratának megfelelően
az Alapítvány céljai között szerepel a badacsonytomaji
nyugdíjas polgárok életminőségének javítása. Az alapítványi cél megvalósítása érdekében a Kuratórium
döntött arról, hogy minden évben január 8 – május 14-e
közötti, valamint szeptember 17-től 2020. május 13-ig
terjedő időszakban lehetőséget biztosít térítésmentesen
egyhetes pihenésre Hévízen, az Alapítvány tulajdonát
képező egy szoba + nappali, teraszos, összkomfortos,
földszinti társasházi lakásban. Az üdülésre a badacsonytomaji állandó lakos, nyugdíjas polgárok (házaspárok,
közeli ismerősök) pályázhatnak, keddtől – keddig terjedő
időtartamra, a fentebb megjelölt időszakban (7 éjszaka,
2 fő). Azt, hogy valaki badacsonytomaji állandó lakos,
lakcímkártyával igazolni kell! A lakás 350 méterre van
a fürdőtől, 500 méterre a távolsági buszmegállótól.
Gépkocsival érkező vendégek részére zárt teremgarázs áll rendelkezésükre, (gázüzemű járművel tilos a
teremgarázsban parkolni). Az üdülő biztosításán kívül
ugyancsak térítésmentesen naponta ebédet és vacso-

MEGHÍVÓ
A badacsonytomaji Kolping Család szeretettel
várja Önöket adventi rendezvényeire. A rendezvények időpontja:

2018. december 16. (vasárnap) 17.00 óra: Teleki
Miklós orgonaművész hangversenye. Közreműködik:
Kováts Kolos operaénekes
2018. december 19. (szerda): Karácsonyi
misztérium játék a hittanos tanulók előadásában
betanította: Steiner Erika.

ŐSZI TÚRÁK
a BADACSONY
RÉGIÓBAN
November 17. szombat: Hajnalmadár-túra a Badacsonyon
Ismerkedés a trópusi pillangóra emlékeztető hajnalmadárral.
Gyülekező: 10.00 óra; Badacsonytomaj, Korkováni parkoló
Útvonal: Badacsonytomaj Korkováni parkoló - bányák
Időtartam: 2.5 óra; Táv: 1 km
December 2. vasárnap: Téli madarak a Balatonon
Teleszkópos megfigyelés a badacsonytomaji, badacsonyi strandon és a szigligeti öbölben
Gyülekező: 9.30 óra, Badacsonytomaj strand
Táv: 20 km; Autó szükséges!
A túrán résztvevőket szakképzett vezető (geo- és
madarász túravezető) kalauzolja. A részvétel INGYENES, de előzetes bejelentkezéshez kötött az
alábbi elérhetőségek valamelyikén: Tourinform
Iroda, Badacsony, Tel.: +36 87 531 013; e-mail:
badacsonytomaj@tourinform.hu

rát a lakástól 100 méterre található „Papa’s & Mama’s”
nevű étteremben is biztosít az Alapítvány. Az étkezést
az erre a célra rendszeresített étkezési jegyeknek az
étteremben történő leadásával lehet igénybe venni!
Reggeli készítésére a lakásban, a teljesen felszerelt
konyhában van lehetőség, vagy a lakástól 150 méterre
lévő Komáromi pékségben lehet reggelizni. A reggeli
költségeit az Alapítvány nem téríti! A gyógyfürdő
használatának költségeit technikai okok miatt meg
kell előlegezni, amiről számlát kell kérni, és azt az
üdülést követően az Alapítvány megtéríti! Jelentkezés
személyesen vagy telefonon a kuratórium elnökénél:
Sall Csaba, Badacsony, Park utca 53., +36 70 374 0080.
Az időpontbeosztást a pályázatokban megjelölt
időpontok alapján a kuratórium tagjai végzik. Amennyiben azonos időpontra több jelentkező van, a részvétel
sorsolással kerül eldöntésre, amelyre az érintettek
meghívást kapnak!


„Kiss József” Alapítvány Kuratóriuma

Az élet igéje – 2018. november

Tisztelettel és köszönettel: Lukács Antalné és Nagy Gyuláné

2018. december 8. (szombat) 17.00 óra: Vox Angelis Kamarakórus koncertje. Karnagy: Sellyei Gábor

civil – egyház
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„Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja
szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem,
ő meg velem.” (Jel 3,20)
Gyakran halljuk, hogy kopognak az ajtón. Lehet, hogy a postás az, vagy a szomszéd, esetleg
a gyermekünk barátja, de az is lehet, hogy valaki
ismeretlen. Vajon mit akarhat? Vajon elég óvatosak vagyunk-e, ha ajtót nyitunk és beengedjük
otthonunkba, akit nem ismerünk jól? Isten igéje
a Jelenések könyvében mégis a váratlan vendég
befogadására hív. A keresztények sokat okulhatnak
ebből a könyvből, szerzője a laodíceai ősegyháznak
ír az Úr Jézus nevében, aki szeretetből meghalt és
föltámadt minden emberi teremtményért. Tekintél�lyel szól, mely ebből a szeretetből fakad. Dicséri,
kiigazítja és meghívja a hívők közösségét, hogy
fogadják el az Úr hathatós segítségét, amelyet
azoknak kínál, akik készek felismerni az ő hangját,
és „ajtót nyitnak” neki.
„Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja
szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem,
ő meg velem.”
Ma is úgy, mint egykor, az egész keresztény
közösséget arra hívja, hogy győzzük le a félelmeinket, a megosztottságot, téves meggyőződéseinket, hogy nyitva álljon ajtónk Jézus érkezésére.
Ő ugyanis minden nap más „ruhában” mutatkozik:
a mindennapos szenvedésekben, a meggyőződésünkhöz való hűség nehézségeiben, életünk fontos
döntéseinek kihívásaiban, de mindenekelőtt az
emberekben, akikkel a nap folyamán találkozunk.
Ez egyben személyes meghívás is, hogy megálljunk egy meghitt pillanatban Jézussal, mint egy
baráttal, az est csendjében, és asztalhoz üljünk:
ez a legalkalmasabb idő arra, hogy figyelmesen
és nagyon nyitottan beszélgetni kezdjünk vele.
Hallgattassuk el a zajokat, hogy felismerjük és
meghalljuk a hangját, a Lelkét. Egyedül Ő képes
felszabadítani bennünket félelmeink alól, és segít
megnyitni a szívünk ajtaját.

www.badacsonytomaj.hu

Chiara Lubich így beszél a tapasztalatáról: „Mindent
el kell hallgattatni magunkban ahhoz, hogy felfedezzük
bensőnkben a Lélek Hangját. Úgy kell felszínre hozni
ezt a Hangot, mintha egy gyémántot emelnénk ki a
sárból: meg kell tisztogatni, meg kell mutatni, és kellő
időben oda kell ajándékozni, mert Szeretet, és a Szeretetet ajándékozásra való: olyan, mint a Tűz, mely ha
szalmával vagy valami mással érintkezik, lángra lobban,
különben pedig kialszik. Növekednie kell bennünk
a Szeretetnek, és ki kell áradnia.”
Ferenc pápa azt mondja: „A Szentlélek ajándék,
ő belénk költözik, és gyümölcsözővé teszi életünket úgy,
hogy ezt az ajándékot továbbadhassuk másoknak. […]
A Szentlélek működésének az a következménye, hogy
már nem saját énünket tartjuk életünk középpontjának,
hanem megnyílunk a közösség „mi”-jére: befogadunk,
hogy adjunk. Nem mi vagyunk a középpontban:
mi eszközei vagyunk az ajándéknak mások számára.”
„Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja
szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem,
ő meg velem.”
Az evangéliumra jellemző kölcsönös szeretettel a keresztények is olyanok lehetnek, mint Ő,
Isten jelenlétéről tehetnek tanúságot napjainkban is.
Egy fiatalasszony meséli: „Váratlanul felhív a
férjem, hogy egy unokahúga, akivel csak évente
egyszer, futólag találkozunk, a segítségünket
kéri. Már egy ideje konfliktusok vannak közte és
a barátja között, akivel együtt él, de most végleg
összevesztek, és szeretne elköltözni tőle. Persze,
segítünk az albérletkeresésben, válaszolom, de
némi beszélgetés után kiderül, hogy az unokahúga
már másnap jönne, és arra gondolt, hogy hozzánk.
Csak amíg nem talál albérletet. Első pillanatban
sokkol ez a kérés, és csak az ellenérvek jutnak
eszembe: van egy kialakult életritmusunk, három
gyerekünkből egy még totyogó, egy szobát akkor
teljesen át kellene adnunk neki, ahová pont most
költöztettük be a legnagyobb gyereket. Ágyunk
sincs elég. Hogy fog ez működni? De a férjem
emlékeztet: nincs más rokona ebben a városban.
Ki segítsen, ha nem mi? Röviden imádkozunk,
és amikor leteszem a telefont, már jönnek is a
megoldási ötletek: vagy egy szivacsunk, azon
tud aludni; ha kipakolunk egy polcról, tudja hová
tenni a ruháit. Másnap megérkezett, és végül két
hónapig maradt. Sok mindennapi lemondással és
alkalmazkodással járt ez az időszak, de ajándék
is volt, mert sokat játszott a gyerekekkel, és mi is
jobban megismerhettük őt.”
Mindannyian meg vagyunk hívva, hogy ajtót
nyissunk az Úrnak, aki kopog, hogy aztán vele együtt
elmenjünk azokhoz, akik mellettünk élnek.
L M
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Folytatás az 1. oldalról.

Lételeme a Balaton

– Interjú Laposa Bencével

A turizmus legmagasabb kormányzati elismerését,
a Pro Turismo díjat vehette át a közelmúltban Orbán
Viktor miniszterelnöktől illetve Guller Zoltántól, a Magyar
Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójától Laposa Bence
badacsonyi borász a balatoni turizmus megerősítéséért
végzett munkájáért. A rangos elismerés kapcsán beszélgettünk a díjazottal.
Mit kell tudni Laposa Bencéről?
Anyukám badacsonyi, itt született. Nagymamám
a Hableányban dolgozott, nagypapámnak itt volt boltja
a Hableány helyén régebben, ezzel a hellyel valamelyest
összekapcsolódott családunk története. Boldogok és
büszkék arra, hogy most ezt felújítjuk, és reményeink
szerint hamarosan használatba is vesszük.
Választhattad volna Budapestet, mégis itt maradtál.
Azt gondolom, hogy sok szempontból egyszerűbb
életem lett volna, ha Budapesten kezdek el bármivel
foglalkozni. A szőlő és a bor iránti vágy és szeretet nagy
volt, így eldöntöttem, hogy ezzel szeretnénk foglalkozni,
gyakorlatilag az egyetem után a családból elsőként költöztem vissza Badacsonyba. Az évek során mindig törekedtem
arra, hogy ne csak a saját dolgainkkal foglalkozzam, hanem
próbáljunk meg közösségi összefogást kialakítani, talán
az egyik első ilyen volt a Kéknyelű Virágzás Ünnepe, amit
néhány borász kollégával szerveztünk Badacsonyban.
Kisebb-nagyobb összefogások végeredménye lett a
Balatoni Kör, amikor azt láttuk, hogy nagyon sok olyan
kérdés és program van, amit balatoni szinten kell kezelni.
A Balaton az az egység, ami az igazi létünk, életterünk,
ami meghatározó ilyen szempontból.
Meglepetésként ért a kitüntetés?
Nehéz ezt véleményeznem, megítélnem. Nem
szokványos, hogy 40 év alatt valaki ilyen szintű
elismerést kap. Még nem kaptam hasonlót, így
meglepetés volt. A tavalyi évben rész vettem, ezen
a rendezvényen, ahol átadták ezeket a díjakat, nem
számítottam rá, hogy 1 év múlva én leszek az egyik,

aki ebben az elismerésben részesül. Tavaly Zoób Kati
világhíres divattervező, Szél Tamás, Michelin csillagos
séf vehették át az elismerést. Azért is emelem ki a
Balatoni Kört, mivel ez egy olyan csapat, hogy kis
túlzással minden második tagja érdemes lehetne
a díjra. Biztos, hogy az a fajta bizalom és háttér is
benne van az elismerésben, hogy egy ilyen csapat
megbízik bennem, hogy vezessem. Mindenki maga
tudja megítélni, hogy ez milyen fontossággal bír a
város, a település életében. Ha azt nézzük, hogy
alapvetően a településnek az első számú gazdasági
és jövőképe, minden fejlesztésünk az elmúlt 100
évben - a borászatot is megelőzve- a turizmusról
szól. Ha valaki a településen a turizmus legmagasabb szintű állami elismerését kapja, azt gondolom,
hogy nagy dolog.
Laposa Bence badacsonyi borász vagy Laposa
Bence a Balaton Kör elnöke kapta a díjat?
Azt gondolom, hogy mindazoknál, akik díjat odaítélték, ez nem válik szét élesen. Nyilván benne van a
saját cégnek a teljesítménye vagy az a fajta aktivitás,
munka amit, az elmúlt évtizedben letettünk az asztalra.
Biztos vagyok benne, mivel ez egy turisztikai díj, hogy
borászként azért kaptam meg, mivel ez az embernek
az alaptevékenysége. Bár itt kell megjegyeznem, hogy
a Birtokon a borászati munkát már testvérem, Zsófi végzi.
A turisztikai oldala, azonban erősebb, azok a programok,
attrakciók (Kultkikötő, Badacsony Nyitva) amelyeket fel
tudunk mutatni többet nyomtak a latba. A vendégfogadás
is borászatunknak a turisztikai részét képezi. Egész éves
nyitva tartással, helyi termékekre alapozva, egy magas
szintű gasztronómiát, magas vendégfogadást igyekszünk
végezni. Azt hiszem, hogy ez mind összeadódik, ennek
egyik legfontosabb megnyilvánulása a Balatoni Kör,
amely hasonlóan gondolkozó szolgáltatók összefogásával valósul meg. A Balatoni Kör, a Balaton körül egy
olyan új színt hozott a balatoni kommunikációba és a

Ki lesz 2018‑ban
a borászok
borásza?

Óriási NAIK siker
19. alkalommal rendezték meg a VinAgora Nemzetközi Borversenyt, ahol a NAIK Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézet először mérettette meg magát. Hazánk

Borbély Tamás az idén már hetedszer került be
a szakmai jelölések alapján „Az év bortermelője” cím
várományosai közé. Az év bortermelője Magyarországon
cím a magyar borász szakma legrangosabb kitüntetése,
melyet a Magyar Bor Akadémia ítél oda évente. Hazánk
legrégebbi és legrangosabb borszakmai elismerését
az idén 28. alkalommal adják át.

Design díjas
a Hotel Neptun
Lezárult a több hónapon át zajló, legrangosabb
hazai éttermes, szállodai design verseny, a Gastro
& Hotel Design Award 2018. A szakmai zsűri munkáját Varró Zoltán, több nemzetközi díjjal kitüntetett
designer, belsőépítész vezette. Az év HotelDesign
vidéki szálláshelye elismerő címet a Hotel Neptun
Badacsony nyerte el, a pályázatot a Studio Arkitekter
nyújtotta be.

Fotó: Bácsi Róbert László/VinCE Magazin

Fotó: Szinbád az Utazó

régiós márka jön létre. Ez egy nagyon fontos mérföldkő.
Az egész a lényege az, hogy ne, mint a turisztikai kínálat
egy részére gondoljunk vagy ne, mint az ország egy
részére, hanem úgy gondoljunk majd a Balatonra, mint
ahogy Provance-ra, Toscana-ra. A Balatonnak is ezt az
utat kellene bejárnia, hogy egy erős, önálló régióvá váljon,
egy olyan utazási célponttá, amely egyedi élményt tud
kínálni az ide látogatók számára.
egyetlen nemzetközileg is akkreditált borversenyének Eger városa adott otthont az idei esztendőben.
A rendkívül erős mezőnyben – 13 országból több
mint 500 minta érkezett –, a megmérettetésen induló
borok csupán 30%-a részesülhetett éremben. A NAIK
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetet, a Veszprém
Megyei Borversenyen is Champion díjat nyert, 2015-ös
évjáratú Szürkebarát kései szüretelésű tétele képviselte.
Remekül szerepelt ez a bor, aranyminősítést szerzett
és a természetes borkülönlegességek kategóriájában
a Champion, tehát az abszolút első díjat is elnyerte.
Aborversenyek legmagasabb elismerése, a Champion
díj, amelyet az aranyérmet nyert borok versenyeztetésével lehet megítélni. A siker kapcsán Dr. Szőke Barna
elmondta, hogy a (szűk szakmai körben) neves és
elismert magyar és nemzetközi borbírák közreműködésével bonyolított verseny eredményei a fogyasztók
és a szakmai grémium számára is fontosak, hiszen egy
ilyen színvonalas versenyen, mint a VinAgora, megjelenik a világ legjobbnak szánt borainak egy része,
ezekhez képest is fel tudják mérni, hogy hol tartanak.

Kutyabarátságból kitűnőre vizsgáztak
A kutyabarát vendéglátó- és szolgáltatóhelyek
legnagyobb győztesei maguk a négylábúak és a
gazdáik, de a szolgáltatók is szeretnek megmérkőzni egymással. A kutyabarat.hu az idei évben immár
ötödszörre szervezete meg az „Év kutyabarát he-

GASZTROHEGY/2. Halak a hegyen
November 23-24-25.- A legharapósabb halak
kerülnek terítékre: menyhal; harcsa, sügér, tokhal a
tányérokon, a Balaton vízgyűjtő területéről. A nagy
halak megeszik a kicsiket, mi meg a nagyokat…

Balaton alakításába, ami eddig nem volt meg. Alapvetően
a koncepció, amit mi vallunk a Balatonról, az többnyire
megtalálható a következő egy évtized fejlesztéspolitikájában, amelynek legfontosabb eleme, hogy minőségi
termékek, szolgáltatások, esztétikai megjelenés irányába
kell fejleszteni. 2019 elején elvileg az ország márkán belül,
megjelenik egy albrandként a Balaton márka is, helyi
szereplőkkel egyeztetve. Természetesen azt várjuk, hogy
ebbe a folyamatba mi is be tudunk kapcsolódni. Picit ez
egy összefoglaló márka lenne, azt is el tudom képzelni,
hogy a mindenkori Balaton boron is megjelenik majd a
Balaton márka egy kis logóval. Egy olyan összefoglaló
márka lesz, ami kapcsolódik logikailag és grafikailag is az
ország márkához, de mégis egy megkülönböztető önálló

Résztvevők: Tölgyes Kúria, Bonvino Borbár, Borbarátok Vendéglő; Istvándy Borműhely, Tilia Borvendéglő;
Pláne Badacsony Borterasz; St. Orbán Étterem, Laposa
Birtok, Kisfaludy-ház.

www.badacsonytomaj.hu

lye” kampányt, a megmérettetésen 135 kutyabarát
szolgáltatás vett részt. Örömünkre szolgál, hogy a
versenyben Panzió/vendégház kategóriában Közönségdíjat nyert a Bacchus Apartman és Vinotéka,
Badacsony. Gratulálunk!
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Fogászati alapellátás (Badacsonytomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: +36 87 471 689):
H: 08.00–14.00 óráig, K: 14.00–19.00 óráig, Sz: 08.00–14.00
óráig, Cs: 12.00–19.00 óráig, P: 08.00–14.00 óráig.
Kezelésre időpont egyeztetéssel lehet jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon:
08.00–14.00 óráig, Veszprém, Halle u. 5/E, Telefon:
+36 88 425 228
Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálata
Védőnő: Poszlovszky Krisztina. Elérhetőségei:
+36 30 511 9521, +36 87 471 698 (munkaidőben)
E-mail: badacsonyivedono@gmail.com
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsadás: Cs: 08.00–10.00 óráig,
Csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás:
Cs: 10.00–12.00 óráig
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sz: 11.00–12.00 óráig
Krausz Noémi Tel.: +36 30 426 2207
Gyermekjóléti fogadóóra: Sz: 11.30–12.00 óráig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) +36 87 471 012
H-Sz-P: 07.30–11.10 óráig, 12.50–17.00 óráig
K-Cs: 07.30–12.00 óráig, 12.30–17.00 óráig
Szo: 08.00–10.00 óráig (ügyelet Tapolcán)
Sellyei Gábor hegybíró
Tel.: +36 87 431 040, +36 70 489 8569, e-mail: sellyei.
gabor@hnt.hu
Fogadóórák: H-Cs: 08.00–12.00 óráig (Kutatóintézet)
Hatósági állatorvos:
dr. Barátossy György Tel.: +36 70 436 5053
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság – parancsnokság
Badacsonytomaj, Fő utca 62.
Tűzoltóparancsnok: Molnár Péter László Tűzoltó Alezredes
Badacsonytomaji Rendőrőrs 112
Badacsonytomaj, Kert u. 33.
Körzeti megbízott: Pintér György r.ftörm.
Őrsparancsnok: Sztrik Ákos r.főhadnagy
Polgárőrség: Arany György +36 30 271 7552
Kábeltelevízió hibabejelentés:
ElektroV szerviz: +36 87 472 104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14. Tel/fax:
+36 87 531 013.
Nyitva: H-P: 10.00-17.00; Szo-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

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.)
H: 12.30–16.00 óráig; Sz: 13.00–16.00 óráig; P: 08.00–12.00
óráig (K., Cs. zárt nap). Telefon: +36 87 571 270, fax:
+36 87 471 289
Fogadóórák:
(előzetes bejelentkezés a +36 87 571 270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első H: 14.00–16.00 óráig,
Orbán Péter alpolgármester
minden hónap harmadik H: 14.00–16.00 óráig
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második H: 14.00–15.00 óráig
Wolf Viktória jegyző
minden hónap első Sz: 13.00–16.00 óráig
Dr. Gáli Mihály ügyvéd fogadóórát tart a soros Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság üléseinek napján a Városházán
13.00–15.00 óráig
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltsége:
minden hónap első szerdája 09.00–11.00 óráig
Badacsonytomaj VN Kft. +36 87 571 048, fax: +36 87 571 057
e-mail: uzemeltetes@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu
Fogadó óra: H., Sz., P. 08.00–14.00 óráig
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36 87 571 115, +36 30 693 4420
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu
Web: www.badacsonyiprogramok.hu
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő.
Városi Könyvtár: K., Sz., P: 10.00–18.00 óráig,
Szo: 09.00–13.00 óráig. Tel: +36 87 471 208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény – Tájház: Zárva
Egry József Emlékmúzeum: Zárva
Orvosi rendelők (Badacsonytomaj, Kert u. 32.)
Gyermekorvosi ellátás: dr. Karasszon Diána
Rendelési idő: H., K., Sz., P: 11.00–13.00 óráig, Cs.-ön
nincs rendelés.
Háziorvos: dr. Scheller György
Tel.: +36 87 471 123
Rendel: H., Sz., Cs., P: 08.00–12.00 óráig, K: 14.00–16.00
óráig. Sürgős esetben hétköznap 08.00–16.00 óráig
hívható: +36 30 901 9869. Hétköznap 16.00 órától másnap reggel 08.00 óráig és hétvégén hívható Tapolca
körzeti ügy.: (átszervezés miatt) +36 88 412 104 vagy 104
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Badacsonytomaj „Anno”
Melyik évben készült és mi látható a légifotón?
A beküldött évszám és a kép készítésének éve között ±5
év eltérés elfogadható. A sikeres megfejtők közül egy sze-

Forrás: www.fentrol.hu

Keresztrejtvény
Kedves Rejtvényfejtőnk!
A kitöltött rejtvényt vagy annak
másolatát 2018.
december 03-ig a
Városi Könyvtárba
lehet leadni név,
cím esetleg telefonszám megadásával, nyitvatartási
időben. A megfejtők közül egy fő
tárgyjutalomban
részesül. A nyerte s e ke t p o s t a i
úton/e-mailben
értesítjük.
(A színes hátterű
betűket megfelelő
sorrendben összeolvasva egy őszi
badacsonyi esemény lesz a megfejtés.)
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rencsés tárgy jutalomban részesül! A nyerteseket postai
úton/e-mailben értesítjük. A megfejtések leadási határideje: 2018.december 3. A megfejtéseket postán és e‑mailben (media@badacsonytomaj.hu) is elküldhetik, vagy
leadhatják személyesen a Városi Könyvtárban, könyvtári
nyitvatartási időben. Kérjük a megfejtőket, hogy elérhetőségüket (e-mail cím és telefonszám) feltétlenül adják meg!
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Vízszintes
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4. Községi bíró.
5. A szőlők kezelésével megbízott személy.
8. Badacsonyi kápolna.
9. Itt található a Kodály emléktábla.
10. Herczeg Ferenc szerkesztette.
11. A badacsonytomaji könyvtár alapítója.

Függőleges
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1. Kisörsszőlőhegy mai neve.
2. Kezdetben ezt bányászták.
3. Egry József felesége.
6. Itt született Udvardi Erzsébet.
7. Vízfenéken élő mindenevő.


www.badacsonytomaj.hu

Készítette: Kovács László Krisztián

