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Áldott, Békés karÁcsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új évet 

kívÁnunk!
Fotó: Kálóczi B. 

Folytatás a 2. oldalon.

polgÁrmesteri 
évértékelő

Jelentős áttörést hozott a 2018-as esztendő a fej-
lesztések területén Badacsonytomajon. A nagyértékű 
beruházások jövőre is folytatódnak, ennek egyik záloga, 
hogy a közelmúltban a város történetének eddigi leg-
nagyobb összegű támogatását nyerte el a település.

Krisztin N. László polgármesterrel készült évértékelő 
interjúnkat a 2. oldalon olvashatják.

turisztikai célokra 2 milliárd 435 
millió forintot nyertÜnk
Badacsonytomaj Város Önkormányzata, a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség Zrt., a Kisfaludy2030 
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., a Turisztikai 
Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit 
Zrt. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány 
konzorciuma a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program keretében a „GINOP-7.1.9.-17 

Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- 
és szolgáltatás fejlesztése” felhívásra támogatási 
kérelmet nyújtott be.
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ÚjaBB pÁlyÁzati 
siker!

A konzorcium pályázatát a Gazdaságfejlesztési 
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtit-
kárság vezetője 2.435.000.000 Ft összegű támogatásra 

érdemesnek ítélte. A projekt általános célja a Badacsony 
turisztikai kínálatának általános turisztikai fejlesztése, a 
minőség növelése és biztonságos terek kialakítása. A 
projekt része a badacsonyi kikötő és strand előtti tér 
felújítása, a Tátika ház rekonstrukciója és turisztikai funk-
cióval való megtöltése, a közeli parkoló felszámolása, 
rendezvénytérré és közparkká alakítása, a felszámolt 
parkolóhelyek helyett új parkolók kialakítása a 71-es út 
mentén. A Tátika épületének megújítása során az alsó 
szinten információs iroda, a turisták kulturált fogadását, 
várakozásátszolgáló közösségi tér alakul ki a szükséges 

kiszolgáló létesítményekkel, a felső szinten pedig a 
badacsonyi borvidék borászati-szőlészeti kultúráját 
bemutató gasztro központ jön létre. A jelenlegi nagy 
parkoló területén rendezvénytér kerül kialakításra, amely 
a jövőben méltó és minőségi környezetet biztosít a város-
ban megszervezett borfesztiváloknak, egyéb közösségi 
eseményeknek. Az elkövetkező években megvalósuló 
fejlesztéseknek köszönhetően a növekvő vendégforga-
lom mellett a Balaton desztináció szezonalitása csökken 
és a térbeli koncentrációja oldódik a magas minőséget 
kínáló négy évszakos attrakcióknak köszönhetően. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Folytatás az 1. oldalról.

Folytatás az 1. oldalról.Badacsonytomaj: a fejlődő és 
szerethető település
Évértékelő interjú Krisztin N. László polgármesterrel

Egy település mindennapjai- mint ahogy egy ember 
élete is- lelki, szellemi és fizikai összetevőkből áll. 

Van amit fizikailag építünk. A lelki része az élmény, maga 
a közösség, annak megélése, hogy összetartozunk, a szellemi 
oldal pedig a rend és a jövő kifejeződése- kezdte a vele készült 
interjút Krisztin N. László. Badacsonytomaj polgármestere 
szerint napjainkban sokan túlértékelik a fizikai dolgokat. Pedig 
hiába mondja Wass Albert, hogy „a víz szalad, a kő marad”, 
én azt gondolom, hogy az idő múlásával a lélek is marad, 
és sokkal tartósabb is, mint a kő, erre épülhet egy közösség 
ereje- fogalmazott a város első embere.

„Lelki értelemben egy települést a közösség jellemez: milyen 
az összetartás, hogyan működik a település. Egy olyan városban, 
ahol a turizmus a jövő záloga, a helyi lakosság mellett ugyanúgy 
kell foglalkozni a vendégekkel, a nyaralótulajdonosokkal, vagy 
az évtizedek folyamán betelepült emberekkel, családokkal is.

Nálunk a közösségépítés alapját a támogatások, a 
kommunikáció valamint a helyi programok adják. Támoga-
tások tekintetében az elmúlt időszakban olyan lehetőségeket 
találtunk ki, mint a Badacsony Hazavár Program, amellyel 
a fiatalok visszatelepülését vagy épp helyben maradását 
segítjük, támogatjuk. Évek óta ösztöndíjakkal segítjük a 
helyi középiskolások tanulmányait, részt veszünk a Bursa 
Hungarica programban is, a napokban épp 12 fiatalnak 
ítéltünk oda támogatást. De említhetném az Arany János 
Tehetséggondozó Programot is, amelyben havi ötezer fo-
rinttal támogatjuk a diákokat, valamint egy EFOP pályázat 
jóvoltából 30 középiskolás fiatal tanulmányait segíthetjük 10 
hónapon át havi 12 ezer forintos ösztöndíjjal. A közösségünk 
alapját képezik a családokon túl aktív civil szervezeteink is, 
működésüket 2018-ban közel 20 millió forinttal támogattuk. 
A helyi kötődést erősíti mostantól a minibölcsőde is, melyet 
szintén az idei évben adtunk át, de szeretném megemlíteni 
a jól működő térségi és testvértelepülési kapcsolatainkat is, 
melyek szintén a település lelkiségét erősítik.”

Krisztin N. László polgármester szerint egy település 
fejlődését sokan a „kövön” mérik le, vagyis azon, hogy hány 
épület vagy mekkora járdaszakasz újult meg az adott évben. 
Ezen a területen a 2018-as esztendő jelentős áttörést hozott, 
hiszen a 2016-ban beadott pályázatok mostanra értek be – 
húzta alá a település első embere. A teljesség igénye nélkül 
a TOP keretében közel másfél milliárdos, a GINOP pályázaton 
420 millió, míg a Vidékfejlesztési Programban további 26 
millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert 
el a település, a projektek nagyrésze már lezárult és átadásra 
került, de vannak még olyanok, melyek kivitelezés alatt 
állnak, ilyen pl. Tájház udvar megújítása. Badacsonytomaj 
polgármestere szerint a helyi turizmus jövője abban rejlik, 
hogy a közterületeket milyen mértékben sikerül megújítani 
a Balaton-parti városban.

„150 millió forintot költöttünk a strandjainkra szintén egy 
turisztikai pályázat segítségével. Itt szeretném megjegyezni, hogy 

ennek a közel 2 milliárdos fejlesztési csomagnak a felét helyi 
vállalkozások valósítják meg, ez kiváló eredménynek számít, 
hiszen mindig is törekedtünk arra, hogy fejlesztési forrásainkat 
lehetőség szerint tartsuk itt, segítve ezzel a badacsonytomaji 
vállalkozások helyben tartását. Az önkormányzat saját forrásból, 
mintegy 50 millió forint értékben valósított meg fejlesztéseket, 
eszközbeszerzéseket és gépvásárlást az idei évben, illetve további 
30 millió forintot költöttünk magántulajdonban lévő objektumok 
kisajátítására, a fejlesztési célok érdekében. Sikeresek voltak 
2018-ban önkormányzati cégeink is: városüzemeltetési társasá-
gunk 17 millió forint értékben hajtott végre gépbeszerzést, míg a 
Menü Kft. által elnyert 30 millió forintos támogatás segítségével 
a közétkeztetés lehetőségei tovább javulnak városunkban.”

A polgármester szerint a település szellemiségét tekintve 
a legfontosabb a hagyományok ápolása, melyek főként a 
szőlőhöz, a borhoz kötődnek. Éppen azért a város ilyen típusú 
programokkal látta el a helybelieket és a turistákat, csak idén 
közel 100 programot kínáltak az érdeklődőket, megmutatva 
a város kulturális sokszínűségét is. Badacsonytomaj tehát 
biztonságos, élhető, fejlődő és ezáltal szerethető település- 
húzta alá Krisztin N. László polgármester, majd hozzátette: 
a jövő évben jubileumra is készülnek, hiszen 2019-ben 15 
éve lesz annak, hogy Badacsonytomaj városi rangot kapott.

A fejlesztések sora tovább folytatódik Badacsonytomajon, 
ennek egyik záloga, hogy a közelmúltban a város történetének 
eddigi legnagyobb összegű támogatását nyerte el a település: 
a 2,5 milliárdos fejlesztési csomag keretében Badacsony 71-
es út alatti része, a település kapujának komplex megújítása 
kezdődhet el 2019. őszétől. Krisztin N. László polgármester 
jelezte: Badacsonytomaj Program néven előkészítés alatt áll 
egy többmilliárdos fejlesztési csomag, egy szakrális projekt 
keretében pedig a templomtól kezdődően egy kálvária 
kiépítését is tervezik, de a másfél milliárdos program részét 
képezi a pálos kolostor feltárása is.

„E gondolatok jegyében kívánok a képviselő- testület tagjai 
nevében is békés, boldog karácsonyi ünnepeket, jó egészségben 
eltöltött, sikeres új esztendőt mindenkinek!”

Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi B. 

megÚjult az egészséghÁz
2018. november 29- én Krisztin N. László polgármester 

és Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő átadta a 
korszerűsített Egészségházat. Mintegy 25 millió forint 
Európai Uniós támogatással és közel 5 millió forint önerő 
vállalásával felújították az egészségügyi létesítmény 
teljes fűtési rendszerét és elektromos hálózat. A megújuló 
energiát hasznosító hőszivattyús VRV rendszer (direkt 
elpárologtatású rendszer) kiépítésével korszerűsítve 
lett a fűtési rendszer, a jövőben az óvoda és a rendelők 
épülete is külön fűtési rendszerrel működik. A projekt 
keretében eszközbeszerzésekre is sor került, korszerű 
gépeket vásároltak– EKG, elektrosebészeti fogorvosi 
eszköz, modern nyomtató, laptop- az orvosi rendelőkbe. Fotó: Szakonyi B.

dr. sellyei ferencre 
emlékeztÜnk

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 
Rózsakő termében a májusban elhunyt Sellyei Ferenc 
gyermekorvosra emlékeztünk, aki 36 évig gyógyította a 
településen és a környéken élő gyermekeket. Elhelyezve a 
tavasszal elhunyt orvos fényképét a díszfalon, ahol mind-
azok arcmását őrizzük, akik a legtöbbet tették a települé-
sünkért. Faragó György fotójával így már ő is ott szerepel a 
településünk nagyjai között. Isten nyugosztalja, Doktor úr!

megÚjult a 
Balaton utca

Felújításra került a Balaton utca közel 71 méteres 
szakasza. A projekt helyi vállalkozás bevonásával valósult 
meg, teljes egészében önkormányzati finanszírozásból, 
7.175.701 forintból. 

szőlész-Borász képzés indul 
Badacsonytomajon

Szőlész- borász (OKJ 34 541 06) képzés indul 
Badacsonytomajon. A szervezők várják mindazok 
jelentkezését, akik a szakképzés iránt érdeklődnek. 
Még vannak szabad helyek, így bárki jelentkezhet, 
aki az előírt képzési feltételeknek megfelel. További 
információ, jelentkezés: onkormanyzat@badacsony-
tomaj.hu; humanfejlesztes.nagyvazsony@gmail.
com; Tel.: +36 87 571 270

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok
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INTÉZMÉNYI HÍREK

Bárdos-napok
2018. november 12-16. között tartották Tapolcán 

a Bárdos-napok tanulmányi és sportversenyei. Ebből 
az alkalomból a Bárdos Lajos Intézményegység több 
pályázatot, versenyt hirdetett meg, melyeken az elmúlt 
évekhez hasonlóan iskolánk tanulói is szép számban 
vettek részt.

Legjobb eredményeink:
BÁRDOS-KUPA ASZTALITENISZ VERSENY
Visi Boglárka 6.o. 1. hely
Borda Cintia 8.o. 2. hely

ANGOL SZÉPKIEJTÉSI VERSENY
Sterk Rajzó Réka 7.o. 2. hely
Illés Hector 8.o. 1. hely
Várkonyi Emőke 6.o. 1. hely

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
Samu Bíbor Márta 6.o. 2.hely
Antal Vivien 8.o. 1. hely
csapat különdíj: Nagy Liliána 6.o., Szabo Daisie 6.o., 
Hoffer Izabella Barbara 5.o.

VERSÍRÓ PÁLYÁZAT
Török Jázmin 8.o. 2.hely

SZÉPMŰVÉSZTI PÁLYÁZAT
Forintos Liliána 3.o. 1.hely

Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő pedagó-
gusoknak egyaránt!

mézes-nap az iskoláBan
2018. november 16-án "Mézes-napot" tartottunk 

iskolánkban, csatlakozva ezzel a „Legyen minden nap, 
mézes nap” országos mézfogyasztási kampányhoz. 
Orbán Ferenc és felesége Tóth Tímea, Orbán Botond 
3. osztályos tanulónk szülei hoztak több fajta, nagyon 
finom mézet. Diákjaink érdeklődéssel hallgatták a 
mézekről, méhekről szóló ismertetéseket és jóízűen 
kóstolták meg a mézes kenyereket. Azt reméljük, hogy 
az iskolai kóstolgatás hatására diákjaink otthon is több 
mézet fogyasztanak majd. Köszönjük a felajánlást és 
a szíves kínálást!

Fotó: Iskola 

a névadóra emlékeztek

December másodika nemcsak advent első va-
sárnapja volt, hanem 27 évvel ezelőtt, 1991-ben ezen 
a napon hunyt el a badacsonytomaji általános iskola 
névadója, Tatay Sándor író. A diákok rá emlékeztek a 
hét első tanítási napján.

Tatay Sándor 108 évvel ezelőtt, 1910-ben szüle-
tett Bakonytamásiban. Gimnáziumi éveit már Tatán, 
Pápán és Szarvason töltötte el. Ifjúkorában bejárta 
Európa híres városait. Első írásai az 1930-as évektől 
jelentek meg a pécsi Sorsunk című lapban. 1944-
től már Badacsonyban élt, művei is itt születtek. 

Az írást 1954-től tekintette fő hivatásának, az egyik 
legismertebb könyve a Kinizsi Pál című regény volt, 
amellyel elismert szerző lett - ismertette az író élet-
útját visszaemlékezésében Tasner Rebeka az oktatási 
intézmény pedagógusa. A badacsonytomaji iskola 
1999-ben vette fel Tatay nevét, azóta születésének és 
halálának évfordulóján rendszeresen megemlékeznek 
a névadóról, erősítve ezzel is a helyi kötődésű író és 
a mindenkori diákok kapcsolatát. A megemlékezés 
végén a diákok megkoszorúzták Tatay Sándor mell-
szobrát az iskola aulájában.

Fotó: Kálóczi B. 

színhÁzlÁtogatÁs 
Budapesten

Iskolánk néhány tanulója szüleivel együtt abban a 
szerencsés helyzetben volt, hogy ádvent első vasár-
napjának estéjét egy remek színházi produkció meg-
tekintésével tölthette. A Mary Poppins című darabot 
néztük meg, mely a Madách Színház egyik sikerdarabja. 
A mese, a valóság és a játék természetesen fonódnak 
egymásba a műben. A látványos énekes, táncos je-
lenetek magával ragadták a gyerekeket, anyukákat, 
apukákat egyaránt. Berti, a kéményseprő mászott a 
ház oldalán, még fejtetőre is állt a „levegőben”, Mary 
pedig végigrepült varázslatos papagájos ernyőjével a 
nézőtér felett. „Megtörténhet bármi, hogyha hagyod”… 
énekli többször a mágikus erejű Mary, és meg is történik 
a csoda, kinyílnak a szívek a szeretet irányába. 

Farkas Csilla mikulás Bál az iskoláBan
A Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközös-

sége ebben a tanévben is megrendezte a sok szülő, 
gyermek és tanár által várt rendezvényt, az iskolai bált. 
A hagyományos programra a 
diákok már hónapok óta készül-
tek. A nagy létszámú végzős 
osztály tagjai itt mutatták 
be először táncukat, melyet 
Szabó Csaba tanított be nekik, 
de a Szülői Munkaközösség 
lelkes csapata is sok munkával 
készült a rendezvényre. A bál 
kezdetén Krisztin N. Lászlóné, 
az iskola igazgatója és Krisz-
tin N. László, polgármester 
köszöntötte a vendégeket, 
majd a táncbemutatók után 
vette kezdetét a határtalan 
jókedv. A résztvevők nagyon 
jól érezték magukat. Fontos, 
hogy a szülők is magukénak 
érezzék a rendezvényt, mert 
a belépőkből, a tombolából 
és a büféből befolyt bevételt a 
Szülői Munkaközösség többek 
között kirándulások, iskolai rendezvények, támogatására, 
az iskola szépítésére és egyéb a diákoknak hasznos 
dolgokra fordítja.

Köszönettel tartozunk az iskola vezetőségének és 
tanárainak, Polgármester Úrnak, az aktív szülőknek, 
támogatóknak, a helyi és környékbeli vállalkozóknak, 

akik jelenlétükkel, segítségükkel, értékes ajándékokkal, 
anyagi támogatással, süteménnyel, finom borokkal, 
támogatták a rendezvényt. 

A jövőben is számítunk segítségükre!

Ezúton kívánunk Mindnyájuknak Békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket és sikeres új Évet!

Az iskola Szülői Munkaközösségének tagjai

Fotó: Kálóczi B. 

megérkezett 
a mikulás!

December hatodikán reggel nyolc órakor az iskolába 
is megérkezett a Mikulás. Az elsősök versekkel örven-
deztették meg a Mikulást, a második osztály tanulói 
az erdei állatok és télapó történetét idézték meg, a 
harmadik és negyedik osztályos diákok pedig énekeltek, 
furulyáztak a hosszú útról érkezett kedves vendégnek. 
A bátrabbak egyenként is köszöntötték verssel, vagy 
énekkel a Mikulást. A krampuszok segédletével minden 
tanuló ajándékot kapott. A Nagyszakállú látogatása 
végén a felső tagozatos tanulókat is meglátogatta a 
tantermekben. A Mikulás megígérte, hogy ha ezután 
is jók lesznek a gyerekek, akkor jövőre is ellátogat az 
iskolába. Várunk vissza jövőre is, Kedves Mikulás bácsi!

Zapletálné Budai Gyöngyi

Fotó: Kálóczi B. 

Elsőbálozók voltak a Tatay Sándor Általános Iskola végzősei
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CIVIL – EGYHÁZ

hívogató
A Badacsonytomaji Kolping család  

szeretettel várja Önöket adventi rendezvényeire.
2018. december 16. (vasárnap) 17.00 óra  

Teleki Miklós orgonaművész hangversenye.  
Közreműködik: Kováts Kolos operaénekes.

2018. december 19. (szerda) 17.00 óra Karácsonyi 
misztériumjáték a hittanos tanulók előadásában. 

Betanította: Steiner Erika. 

karÁcsonyra hangolódva
A karácsony nélkülözhetetlen szimbóluma 

a karácsonyfa-állítás. Ez a szokás a múlt szá-
zad elején, német földről terjedt át hozzánk. 
2018. december 2-án szeretettel hívta és várta 
a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület és a 
Vánkos csapata a helyieket a Közös karácsonyi 
ünnepi rendezvényre, mely kis településünkön, 
Badacsonyörsön immár hagyománynak számít. A 
hétvége tapasztalatairól kérdeztük Simonné Visi 
Erzsébet elnököt. „Nagy öröm volt számunkra, 
hogy idén is szép számmal vettek részt a közös-
ségi karácsonyfa állítási, díszítési ünnepünkön. 
Jó látni, hogy egyre többen érzik, ezeknek a 
találkozásoknak összetartozást adó ereje van.  
Itt köszönném meg mindazoknak, akik eljöttek 
és segítettek, szívvel-lélekkel emelték a fát és 
helyezték rá a díszeket, égősorokat. Az ünnep várás 

első közösségi pontja ez a kis rendezvény, hiszen 
Advent első vasárnapjára már díszbe öltöztettük 
a településünk karácsonyfáját, hirdetve ezzel az 
ünnep közeledtét. Immár második alkalommal 
a rendezvény része volt, hogy a Vánkos csapata 
vendégül látott bennünket. Különleges boraik-
kal készültek az örsi borászatok, finom gulyást, 
különleges pástétomos házi kenyeret, sajtot és 
süteményeket kaptunk. Igazi családias meghitt 
este volt. Míg a felnőttek a kertben beszélgettek, 
a gyerekek bevették a házat és szebbnél-szebb 
ünnepi díszeket, ajándékokat készítettek kézmű-
ves foglalkozás keretében. A legszebb pillanat az 
volt, amikor Heni mindenkinek a kezébe egy-egy 
csillagszórót tett és meggyújtottuk a kertben 
lévő hatalmas koszorún az első adventi gyertyát. 
Mindenkinek ilyen készülődést kívánunk!” 

szociÁlis étkezés 
tÁmogatÁsa

A Kiss József Alapítvány kuratóriuma 2018. december 
1. napjától 2019. november 30. napjáig terjedő időszakra 
a legalább 2018. június 1. napján igazolható módon Ba-
dacsonytomaj Városban állandó lakos, nyugellátásban 
részesülő polgárok által fizetendő szociális étkezés 
díjának 50%-át átvállalja. A jogosultságot lakcímkártyával 
és nyugdíjszelvénnyel, vagy nyugdíjas igazolvánnyal 
kell igazolni! Kérjük, további információért keresse a 
kuratórium elnökét, Sall Csabát a +36 70 374 0080-as 
telefonszámon! „Jó étvágyat! - Boldog nyugdíjas éve-
ket!” kívánnak a Kuratórium tagjai, és az alapítói jogok 
örököse Krisztin N. László

éves közgyűlést 
tartott a fidesz 
helyi szervezete

2018. november 22- én tartotta éves taggyűlését a 
Borbarátok Étteremben a Fidesz-KDNP helyi csoportja. 
Az ülésen a tagság 90%-a jelent meg, köztük Fenyvesi 
Zoltán Veszprém megye 3. számú választókerületének 
országgyűlési képviselője és közvetlen munkatársai. 
A napirendi pontok között szerepelt a tagfelvétel vala-
mint az elnökségi beszámoló is. Az elnökség korábban 
már tárgyalt 9 új tag felvételéről, melyet a tagság is 
egyhangúlag megszavazott. Az elnöki beszámolóban 
főként az elmúlt év fontosabb megemlékezéseiről, 
eseményeiről esett szó, majd a jövő év meghatározó 
feladatait vették számba. Fenyvesi Zoltán ország-
gyűlési képviselő a választások óta eltelt munkájáról 
tartott beszámolót, majd a Badacsonytomajt érintő 
fejlesztésekről adott tájékoztatást a jelenlévőknek, a 
vegyes ügyek esetében a tagság még számos hasonló 
témakört érintett. Szeretnénk megköszönni mindazok 
segítségét, akik programjainkat, rendezvényeinket 
bármilyen módon segítették. Köszönjük Nagy István 
úrnak és a Borbarátok személyzetének a szívélyes 
vendéglátást. A tagság nevében kívánok minden ol-
vasónak ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET!

Forintos Ervin Gyula elnök

a nemzeti 
konzultÁció 
visszakÜldésére 
Biztatnak

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő arra biztatja 
a badacsonytomajiakat, hogy töltsék ki és küldjék vissza 
a nemzeti konzultációt, mely a családok védelméről 
szól. Az országgyűlési képviselő közleményében tu-
datta, hogy a gyermekeket nevelő családok és fiatal 
házaspárok támogatása áll a családok védelméről 
szóló nemzeti konzultáció középpontjában. A kormány 
meg szeretné ismerni a magyar emberek véleményét, 
ezért indult az újabb konzultáció. Az ismert és bevált 
gyakorlat, arról szól, hogy a legfontosabb kérdésekről 
várják az emberek véleményét.

Fotó: Szakonyi B. 

márton napi Beszámoló és köszönet-
nyilvÁnítÁs

Szép időben és remek hangulatban zajlott a Márton-
napi rendezvényünk. Ezúton szeretnénk megköszönni 
fő támogatónknak, Badacsonytomaj Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének a rendezvényhez nyújtott 
segítségét. Szívből köszönjük mind a 22 borászatnak 
az újbor felajánlását, rekord mennyiségű – több, mint 
200 liter- bor gyűlt össze. Hálásak vagyunk a Part 
családnak, hogy idei évben is elkészítették a felajánlott 
borokból a Márton-napi cuve-ét. Továbbá köszönjük az 
iskolai és az óvodai szülői munkaközösségeknek, hogy 
elfogadták meghívásunkat, és elhozták kínálatukat a 
rendezvényre. Örülünk, hogy ezzel támogathatjuk az 
iskolás és óvodás gyermekeket. Köszönjük Földi István 
esperes plébánosnak, hogy megáldotta az újbort, 
Krisztin N. László polgármester úrnak, hogy megtartotta 
köszöntő beszédét, Fenyvesi Zoltán országgyűlési 
képviselőnek, hogy elfogadta meghívásunkat és je-
lenlétével megtisztelt bennünket, Borbély Tamásnak, a 
Badacsonyi Hegyközség elnökének, hogy szakszerűen 
csapra verte az újborral teli hordót. 

Köszönjük a segítséget és a támogatást: 
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális 

Intézményének,a Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft-
nek, a Badacsonytomaji Polgárőr Egyesület szolgálatot 
teljesítő tagjainak, a Tatay Sándor Általános Iskolának, 
a paravánok feldíszítését Novákné Borsodi Ildikónak , 
a Vastag házaspárnak a hűtőmágnesek elkészítését,a 
Farigcsa Műhelynek a gyerekeknek biztosított nyere-
ményt, a Fanyűvő családi játékparknak hogy egyedi 
játékaikat elhozták rendezvényünkre, Takács Zsoltnak 
és munkatársainak a szállításban nyújtott segítséget, 
az Első Magyar Borház - Szeremley Birtoknak a hordót, 
az Istvándy Birtok és Borműhely-nek a szekeret, Nagy 
Gézának és a Griff Gyógyszertárnak az áramot. 

A szorgos szülők által készített finomságok mellett 
vendégeink megismerhették Madarász Ildikót, a Balaton 
háziasszonyát, aki libás fogásokat és őszi ízeket hozott 
magával rendezvényünkre. 

A talpak alá Rádai Marcell (Dj Rádai) adta a ritmust, 
a hangulatot pedig tombolasorsolással igyekeztük 

fokozni, hiszen egyesületi tagjaink és a szülői mun-
kaközösségek felajánlásaival közel 80 nyereményt 
sorsoltunk ki. 

Jövőre ugyanekkor, ugyanitt!

Akik az újborhoz hozzájárultak:
Barna Pince- Fata Pincészet- Borbély Családi 

Pincészet - Büttner Borbirtok - Csanádi Pincészet- Do-
bosi-Stier Borpince és Fröccsterasz - EMB - Szeremley 
Birtok - Folly Arborétum és Borászat -Istvándy Birtok 
és Borműhely- Imre Borpince - Laposa Birtok- Léránt 
Pince-Borkert- Málik Pince- Németh Pince - Sipos 
Borház és Vendégház- Sellyei Borászat - Szabó Családi 
Pince- Szita Család- Varga Pincészet – Váli Borászat - 
Váli Péter Borászata Badacsonyörs- Villa Tolnay Borház 
Kft - Weller Borház

Akik tombola felajánlást tettek:
Arc-Más Kozmetika- Bacchus Apartmanok & Vino-

téka- Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális 
Intézménye- Badacsonytomaj Város Önkormányzata- 
Balatoni Hajózási Zrt.- Barna Pince - BestBike (Farkas 
István) - Borbarátok - Fata Pince - Borbély Családi 
Pince- BrinGarázs (Jani Gyula) - Büttner Borászat - Dér 
Tibor - Első Magyar Borház - Szeremley Birtok - Folly 
Arborétum és Borászat - Griff Gyógyszertár - Hotel 
Bonvino - Hotel Halászkert - Imre Borpince - Iskolai 
Szülői Munkaközösség - Istvándy Birtok - Káptalantóti 
Kemencésház - Lábdi Piac - Lacus Pelso Pizzéria - 
Laposa Birtok - Léránt Pince - Málik Pince – Muskátli 
Családi Kisvendéglő és Cukrászda - Nagy Géza - Né-
meth Pince - Óbester (Illés Zoltán) - Óvodai Szülői 
Munkaközösség - Ökoturisztikai Látogatóközpont 
- Partszépítő Egyesület Badacsonylábdihegy - Pláne 
Badacsony Borterasz - Sabar Borház - Sipos Borház 
- St. Orban Étterem - Szegedy Róza Ház Irodalmi és 
Bormúzeum - Szegi Családi Gazdaság - Szent György 
Pince - Szigliget Község Önkormányzata - Thomay 
Pince - Tourinform iroda - VáliBor - Varga Pincészet - 
Vastag Gábor - Villa Pátzay Borhotel - Vizkelety Dóra 
- Vizkelety István

Karácsonyi Köszöntő!
A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Elnök-

sége és Munkaszervezete ezúton kíván minden 
kedves Tagjának, badacsonytomaji Lakosnak és 
Vendégnek áldott, békés, szeretetteljes Karácsonyt 
és sikerekben, egészségben gazdag, boldog Új Évet! 

Szeretettel: Illés Zoltán; Vincze Péter; Békássy 
János; Borbélyné Galambos Gabriella; Nagy Géza; 
Jani Gyula; Szántai Attiláné; Tomposné Fabó Anikó; 
Rieger Zoltán; Tasner Mónika; Vizkelety Dóra; Németh 
Stella; Sellyei Aliz

Módosul a Tourinform Iroda nyitva tartása
December 14-ig minden hétköznap 10–16 óra.
December 15-től január 2-ig: zárva tart.
Január 3-tól: hétfőtől-péntekig: 10–16 óra.
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CIVIL – EGYHÁZ

az élet igéje – 2018. decemBer

Az egész világon olvassák és igyekeznek tettekre 
váltani Chiara Lubich, a Fokoláre Mozgalom alapítójának 
kezdeményezése szerint az adott hónapra kiválasztott 
bibliai mondatot és a hozzá fűzött magyarázatot, amely 
széles körben hatással van az egyének és közösségek 
életére. 86 nyelvre fordítják le, és 14 millió emberhez 
jut el a média és az internet segítségével.

„Örüljetek az Úrban szüntelenül!”(Fil 4,4)
Pál apostol írja ezt a filippi közösségnek, miközben 

maga is üldöztetést szenved, és súlyos nehézségek 
közepette él. Kedves barátainak mégis azt mondja, sőt 
szinte parancsolja, örüljenek szüntelenül.

Vajon meg lehet ilyesmit parancsolni?
Ha szétnézünk, nem sok okot találunk még arra 

sem, hogy derűvel tekintsünk a világra, az örvendezésre 
pedig még kevesebbet!

Az élettel járó aggodalmak, a társadalomban ta-
pasztalt igazságtalanság, a népek közötti feszültségek 
közepette már az is nagy szó, ha nem bátortalanodunk 
el, nem hagyjuk magunkat ezektől az aggodalmaktól 
legyűrni, és nem zárkózunk be önmagunkba.

Pál mégis hív minket is:
„Örüljetek az Úrban szüntelenül!”
Hogy mi ennek a titka? „[…] Egyetlen oka van annak, 

hogy a nehézségek ellenére szüntelenül az örömben 

éljünk. A komolyan vett keresztény élet vezet ehhez. 
Általa Jézus él bennünk teljesen, és vele nem lehet, 
hogy ne az örömben éljünk. Ő az igazi öröm forrása, mert 
értelmet ad az életünknek, fényével vezet, megszabadít 
félelmeinktől a múltat, de a ránk váró jövőt illetően is, 
erőt ad, hogy legyőzzünk minden nehézséget, kísértést 
és próbatételt, amellyel találkozhatunk.”

A keresztény ember öröme nem egyszerűen op-
timizmus vagy az anyagi jólét biztonsága, de nem is 
a fiatal és egészséges ember könnyedsége, hanem a 
szívünk mélyén az Istennel való személyes találkozás 
gyümölcse.

„Örüljetek az Úrban szüntelenül!”
Ebből az örömből fakad – folytatja Pál –, hogy 

képesek leszünk szívből befogadni a többieket, a 
készség, hogy időt szenteljünk a körülöttünk élőkre. Sőt 
Pál egy másik alkalommal nagyon határozottan ismétli, 
amit Jézus mondott: „Nagyobb öröm adni, mint kapni.”

Jézus társaságából fakad a szívbéli béke is, egyedül 
ez tud lefegyverző erejével átterjedni a körülöttünk 
élőkre is. Szíriában a háború okozta veszély és fenye-
getettség ellenére is összejött a fiataloknak egy szép 
számú csoportja, hogy megosszák egymással az 
evangélium megélésével kapcsolatos tapasztalataikat, 
és megtapasztalják a kölcsönös szeretet örömét. Innen 
indultak aztán tovább, mert tanúsítani szeretnék, hogy 
megvalósítható a testvériség.

Így ír az egyik résztvevő:
„Egymást követték a tapasztalatok a mardosó 

fájdalomról és a reményről, az Isten szeretetébe vetett 
hősies hitről. Van, aki mindenét elveszítette, látta meg-
halni a szeretteit. […] Ezek a fiatalok nagyon határozottan 
életet akarnak fakasztani maguk körül: jótékonysági 
akciókat szerveznek, ezreket vonnak be, újraépítik az 
iskolát és a parkot egy kisváros központjában, amelyet 
soha nem tudtak befejezni a háború miatt. Több tucat 
menekült családot segítenek. […] Szívükben forgatják 
Chiara Lubich szavait: »A keresztény ember öröme 
olyan, mint a könnycseppen felcsillanó napsugár, 
mint a vércseppből kinyíló rózsa, fájdalomból lepárolt 
szeretet-esszencia. […] Apostoli hatalma van: nyílás, 

amelyen át bepillanthatunk a Mennyországba.« Szíriai 
testvéreink olyan erősek, mint az őskeresztények, mivel 
egy ilyen borzalmas háború 
közepette is tanúságot tesz-
nek a Szeretet Istenbe vetett 
hitről és reményről, és át is 
adják azoknak, akik társaik az 
élet útján. Köszönjük, Szíria, 
hogy bemutatod nekünk a 
megélt kereszténységet!”

L M
István atya

juBilÁló 
hÁzaspÁrokat 
köszöntöttek

Idén is meghívást kaptak a Szent Imre templom-
ba azok a házaspárok, akik 25,50,60 évvel ezelőtt itt 
kötöttek házasságot. Együtt adtunk hálát Istennek az 
eltelt évekért és kérték áldását életükre.

25. év: Dressel Gábor – Steiner Ibolya; Tóth László 
– Császár Rózsa; Molnár Sándor – Zsidó Rita

50. év: Kovács József – Rácz Mária; Nyikos Károly 
– Kocsis Valéria; Ujfalusi Sándor – Gosztola Ágota; 
Németh László – Szabó Éva

60. év: Horváth Lajos – Schranc Katalin; Góczán 
Lajos – Szalai Irén; Varga Károly – Varga Ilona

Köszönjük mindazok megjelenését, akik elfogadták 
meghívásunkat és azokért is imádkoztunk akik jelezték, 
hogy egészségi okok miatt személyesen nem tudtak 
részt venni.

István atya

„a sok tanulÁs 
meghozza az 
igazi elismerést” 
Egy fiatal fodrász, aki megvalósította az álmait 

A kemény munka mindig meghozza gyümölcsét. 
Minden embernek megvan a saját meghatározása 
a boldogságról. Szántai Mónika esetében azonban 
nagyon kellemes látni munkája eredményét is. Mit kell 
tudni Szántai Mónikáról, azon túl, hogy Orbán Irénke 
és Szántai Ferenc helyi lakosok gyermeke, volt Tatays 
diák és egy álma vált valóra, amikor megnyitotta a 
Szántai Hair & Style-t. 

Szántai Mónikával a Szántai Hair & Style tulajdonosával 
saját életútjáról és a L’Oréal Professionnel Style&Colour 
Colour  Trophy díjátadón elért sikereiről beszélgettünk.

Miért döntöttél úgy, hogy fodrász leszel? Mit jelent 
számodra fodrásznak lenni, a hajjal dolgozni? Mi a 
leginkább meghatározó a munkádban? 

Drága Édesanyámnak köszönhetem, hogy fodrász 
lettem, ő mondta, hogy jelentkezzek erre a szakra, 
és ezért annyira hálás vagyok, hiszen a ‘’LEGSZEBB 
SZAKMA’’ a kezemben van. Számomra ez egy igazi 
hivatás, egy életérzés. Szeretem boldoggá tenni a 
vendégeimet az alkotásaimmal. Kreatív embernek 
tartom magam és ebben a szakmában, teljesen ki 
tudok teljesedni. Megtaláltam azt a munkát, amire 
büszke vagyok.

Hogyan ívelt a szakmai pályád? 
Az első munkahelyemet Zsidró Tamásnál kezd-

tem Győrben, igazából itt éreztem azt, hogy kinyílik 
a világ előttem. Sokat tanultam, amit most is tudok 
kamatoztatni a munkám során.  Most már négy éve 
dolgozom saját kis szalonomban, amire nagyon büszke 
vagyok. Itt kezdtem azt érezni, hogy itt nincs megállás: 
tanulni, tanulni, fejlődni kell. Megismerkedtem egy 
remek fodrásszal, akit Czinki Herbertnek hívnak, neki 
köszönhetem azt, hogy megtanított a szakma szere-

tetére. Rengeteg tudást kaptam tőle. A 2017-es év óta 
kezdtem belemerülni a versenyzésbe, akkor sajnos 
nem sikerült a döntőbe kerülnöm, de nem adtam fel.

Versenyzel is, a L’Oréal Professionnel Style&Colour 
Trophy versenyén az év hajszíne és a Cosmopolitan 
Közönségdíjat is elnyerted. Hogyan értékeled azt a 
sikert, hogy a díjazottak közé kerültél? 

A L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy a 
fodrászvilág egyik legnevesebb eseménye, amely a 
világ 55 országában kerül megrendezésre. A közeljövő-
ben Magyarországon immáron harmadik alkalommal 
vehetnek részt a magyar szakmabeliek a verseny utolsó 
megmérettetésén. A pályamunkákat név nélkül küldjük 
be, amiből a zsűri 10 csapatot juttat be az országos 
döntőbe. Én kettő csodálatos pályamunkával indultam, 
és idén sikerült mind a kettő gyönyörű modellemmel 
bekerülnöm. Számomra ez a verseny egy olyan szakmai 
elismerés, amire én nagyon büszke vagyok. A döntőbe 
egy modellt tudtam csak vinni, mert három óra volt 
állt rendelkezésre a teljes modell elkészítésére. Sike-
rült kettő olyan díjat elhoznom, ami igazán a szakmai 
tudást ismeri el. Büszke vagyok arra, hogy ezt a kettő 
gyönyörű díjat elhoztam, és elhatároztam, hogy jövőre 
ugyanúgy indulni fogok, és addig megyek, amíg nem 
én képviselem Magyarországot a nemzetközi döntőn. 
Ez a siker nem csak az én érdemem. Csapatom tagjai: 
a sminkes  Takács-Nyers Kitti, a fotós Bohár Zsuzska. 

Fotó: Deákné 

Fotó: Szántai M. 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket  
és Békés, Boldog Új Esztendőt kívánok!

 István atya

40 éve házasok
Minden egyes házassági évforduló ünnep, de 

mégis van köztük néhány nevezetes, kiemelt jubileum. 
Lampert Zoltán és Lampert Zoltánné (Dabosi Judit) 40 
éve élnek boldog házasságban. Gratulálunk!

A képen Takács-Nyers Kitti sminkes,  
Réti Virág modell és Szántai Mónika látható
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KULTÚRA – SPORT

könyvtÁri hírek
A Városi  Könyvtár DJP pontja vár minden 

é rd e k l ő d őt ,  a k i n e k  s e g í t s é g re ,  t a n á c s ra , 
vagy csak eszközökre van szüksége az online 
adóbevallás,  onl ine ál láskeresés,  a távmun-
ka,  a távoktatás vagy bármilyen onl ine ügy 
el intézése terén.  A könyvtár nyitva kedden, 
szerdán, pénteken 10-18 óráig és szombaton 
9–13 óráig.

könyvajÁnló
Petőcz András: Óbudai Mágusképző
„Aranyos meseregénnyel jelentkezik Petőcz András. Bár a 

regényben elhangzik, hogy "ez nem valami Harry Potter-történet", 
a sztori azért némiképp mégis emlékeztet J. K. Rowling méltán 
népszerű regényfolyamára. A helyszín a Vörösvári Úti Általános 
Bűvész- és Mágusképző Bentlakásos Iskola (közkedvelt nevén: 
az Óbudai Mágusképző), s a cselekmény középpontjában a 6. b 
osztály tanulói állnak.” „www.kello.hu © minden jog fenntartva”

miki, miki, 
mikulÁs

December 5-én, a Nagyszakállú a badacsonyörsi 
játszótéren örvendeztette meg a gyermekeket. Nem 
érkezett üres kézzel, puttonyában névre szóló ajándékok 
lapultak. Minden gyermek jó volt a településünkön, 
kapott is mindenki ajándékot a Mikulástól. A gyerme-
kek nagy izgalommal várták, hogy mikor érkezik meg 
a Télapó, akinek mindenkihez volt egy kedves szava. 
A fázósabbak a helyiek által készített forróitalokat 
kortyolgathatták.

Badacsonytomaji 
advent 

Decemberben ünnepi fénybe burkolózik Bada-
csonytomaj városa. Kedves hagyomány immár több éve 
a főtéri jótékonysági adventi vásár. A közös ünnepvárás, 
imádkozás, az együtténeklés összekovácsolja advent 
időszakában a térség lakosságát, egyben alkalmat 
adva a jótékonykodásra is a civil szervezetek, sport-
egyesületek, közalapítványok javára.

PROGRAM: 
16 óra  III. adventi gyertyagyújtás a körforgalomnál 

A vendégeket köszönti Sall Csabáné NABE 
csoportvezető. Közreműködik a NABE helyi 
szervezete. • Adventi Fohászt mond Földi 
István esperes, plébános

16–20  óra között a gyermekek a Fanyűvő Játékpark 
ügyességi játékait ingyenes vehetik igénybe.

16–20  óráig Állatsimogató („Régi Polgármesteri 
Hivatal udvara)

16.20  órától Jótékonysági adventi vásár a Hősök 
terén. • A vendégeket köszönti Krisztin N. 
László, Badacsonytomaj polgármestere

17 óra  „Ajándék…” Pintér Veronika és Pintér Zoltán 
műsora

18 óra  Szentmise a Szent Imre Római Katolikus 
Templomban • Esőhelyszín: Badacsony-
tomaj, Tatay Sándor Általános Iskola

Közeledik az év vége és ilyenkor mindannyian 
számba vesszük az év eseményeit. Ezúton köszönjük 
a sok közös élményt mindenkinek, aki velünk volt 
idén is, és kívánunk kellemes év végi kikapcsolódást! 
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben 
Gazdag Új Évet Kívánunk!

BVÖKI

laBdarÚgó hírek
U7! Nagyon örülök, hogy még mindig én láthatom 

el az edzői feladatokat ennél a korosztálynál! Úgy 
gondolom rendkívül sokat fejlődnek a gyerekek és ez 
edzésről edzésre észrevehető! A Bozsik fesztiválokon 
rendre nagyon jól szerepel az épp aktuális csapat, 
lényegtelen hogy kik alkotják a csapatot! Örülök, hogy 
pár fiatallal már ezalatt az idő alatt is tudtam segíteni a 
felsőbb korosztály munkáját és remélem jó alapokat 
szereztek az edzéseken és kamatoztatni tudják a jö-
vőben. Bízom benne, hogy a gyermekek lelkesedése 
töretlen marad és további sikereket tudunk együtt 
elérni! – Kiss János

Az idősebb korosztályoknál (U9, U11, U13) sajnos 
létszámgondokkal küzdenek csapataink. A tornákon 
volt, hogy két korosztályt össze kellett vonni, illetve a 
tapolcai csapatból egészült ki csapatunk. Az eredmé-
nyek ebből kifolyólag megoszlanak, egyenlő arányban 
értek el győzelmeket és kaptak ki a gyerekek. A pályán 
még sokan keresik a helyüket, hogy milyen poszton is 
képzelik el magukat, de lelkesedésük töretlen.

A korosztályonkénti 5-6 tornára heti egy edzéssel 
készültek Schneider Zsolt és Tombor Péter edzőkkel 
a gyerekek az iskola pályájánál, novembertől pedig a 
tornateremben.

Továbbra is várjuk minden korosztályba a focizni 
vágyó gyermekeket és reméljük tavasszal jobb ered-
mények születnek.

A 2018-19-es Megye II. U19-es bajnokságnak a 
tavalyinál is fiatalabb kerettel vágtunk neki. A csapatot 
13, 14, 15 éves játékosok alkotják, akik közül többen is 
most először szerepeltek az ifjúsági bajnokságban. A 
kezdeti megilletődöttség után egyre jobban belerázód-
tunk a bajnokságba. Sikerült 4 pontot szerezni és több 
mérkőzésen is egyenrangú ellenfelei voltunk a nálunk 
4-5 évvel idősebb játékosokkal felálló csapatoknak. 
Nagyon sokat fejlődött a gárda, ami tavasszal már az 
eredményességben is meg fog mutatkozni! Az ősz 
folyamán ellátogattunk Szombathelyre és részt vettünk 
a Haladásnál egy Sportkomplexum túrán. Megnéztük a 
stadiont, a csarnokot, a különböző sportágak edzőtermeit 
(birkózás, cselgáncs, ökölvívás, sakk). Bemehettünk 
az öltözőkbe, sajtóhelységbe, konditerembe, futófo-
lyosóra, egy kicsit bepillanthattunk a kulisszák mögé, 
hogy hol készülnek fel az élsportolók a mérkőzésekre. 
Köszönöm az ifjúsági csapat játékosainak az egész ősz 
folyamán mutatott hozzáállását!

Rétai Szabolcs
Felnőtt csapatunk bajnoki címvédőként kezdte 

a szezont. Rengeteg külső körülmény hátráltatta 
csapatunk sikeres szereplését (edzés helyszín hiánya, 

minden mérkőzést idegenben játszottunk), valamint 
a csapaton belüli gondok is kedvezőtlenül alakultak 
(edzéslátogatottság, munkahelyi elfoglaltságok, 
eltiltások, sérülések). Kiss Márton és Varga Roland 
kereszt szalag szakadás miatt az egész szezont 
kihagyta és továbbra is bizonytalan a visszatérésük. 
Mindezek ellenére csapatunk a második helyen 
telel, 1 pontra az első helyezettől. A csapat játéka a 
szezon második felében rendben volt, Lübkemann 
Fred és Cseh Tamás visszatérése nagyot lendített a 
játékunkon, a vetélytársak ellen meggyőző fölény-
nyel tudtunk győzni. A góllövő listát holtversenyben 
vezeti Kiss János 21 találattal, mögötte Kiss Gábor 
17 találattal áll. Csapatunk a második legtöbb gólt 
szerezte és a második legkevesebbet kapta az 
őszi küzdelmekben és jelenleg 8 mérkőzésből álló 
győzelmi sorozata van.

A 2018-19-es szezonban több változás is történik 
a Pintér Károly Sportpályán: megújul a játéktér, melyre 
új labdafogó háló és új, kivehető kapu lesz szerelve; 
elkészült a 150 férőhelyes mobillelátó; új kispadok 
lettek telepítve; megújul a pálya körüli kerítés. Ezen 
felül fedett, szabadtéri kondipark kerül kialakításra a 
játszótér mögötti területen.

Köszönjük minden támogatónknak, hogy se-
gítették sportolóink idei szereplést, köszönjük a 
szurkolóink biztatását és hogy hazai környezettől 
távol is mindig sokan kísérték el csapatainkat és 
buzdítottak bennünket.

Köszönjük a szigligeti önkormányzatnak, hogy 
biztosították a mérkőzések helyszínét, köszönjük a 
káptalantóti és révfülöpi sportbarátoknak, hogy biz-
tosították az edzésekre a pályájukat.

Mindannyiuknak békés, boldog Karácsonyt és 
sikerekben gazdag 2019-es esztendőt kívánunk!

MTD Hungária Megyei II. osztály felnőtt eredmények:

B.TOMAJI SE BONVINO – NEMESSZALÓK ESE 6:0
B.TOMAJI SE BONVINO – PERENARTON SC BERHIDA 1:2
NEMESVÁMOSI LSE – B.TOMAJI SE BONVINO 2:4
PÉTI MTE – B.TOMAJI SE BONVINO 1:3
B.TOMAJI SE BONVINO – ÖSKÜ FC 0:4
UGOD SE – B.TOMAJI SE BONVINO 3:1
B.TOMAJI SE BONVINO – ŐSI PSK 5:0
TÓTVÁZSONY SE – B.TOMAJI SE BONVINO 0:8
B.TOMAJI SE BONVINO – CSABRENDEK FC 4:2
TALIÁNDÖRÖGD SE – B.TOMAJI SE BONVINO 0:3
B.TOMAJI SE BONVINO – SOMLÓ SC 6:3
CSOPAK SC – B.TOMAJI SE BONVINO 1:7
B.TOMAJI SE BONVINO – SZENTANTALFA NVSE 5:0
NEMESSZALÓK ESE – B.TOMAJI SE BONVINO 2:3

Tabella:

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG.GK. P.

1 UGOD SE 14 11 1 2 43 24 19 34

2
B.TOMAJI SE  
BONVINO

14 11 0 3 56 20 36 33

3 ÖSKÜ FC 14 10 3 1 57 21 36 33

4 PÉTI MTE  14 10 1 3 48 19 29 31

5  ŐSI PSK 14 7 2 5 32 26 6 23

6
PEREMARTON SC  
BERHIDA

14 6 5 3 26 23 3 23

7 CSOPAK SC 14 6 3 5 42 43 -1 21

8
 SZENTANTALFA  
 NVSE

14 5 3 6 23 24 -1 18

9 SOMLÓ SC 14 5 1 8 23 52 -29 16

10 CSABRENDEK FC 14 3 3 8 26 39 -13 12

11 TALIÁNDÖRÖGD SE 14 3 2 9 17 30 -13 11

12 NEMESSZALÓK ESE 14 2 4 8 21 38 -17 10

13 TÓTVÁZSONY SE 14 2 4 8 30 50 -20 10

14 NEMESVÁMOSI LSE 14 0 2 12 20 55 -35 2

BSE

megkérdeztÜk
Hogyan telik az adventi időszak? Családi, baráti körben 

hogyan készülnek a karácsonyi ünnepekre?
Az adventi időszak a családban- a karácsonyra való 

készülődés mellett -zsúfolt családi eseményekkel is. Név-
napok, Mikulás-várás, ajándékon való ötletelés. Karácsonyi 
tartozékok előkeresése, bejgli receptek cseréje. A Nyugdíjas 
Egyesületben /melynek elnöke vagyok/ várjuk az "Idősek 
Karácsonyát", készülődünk az Adventi vásárra, és december 
20-án az egyesületi karácsony és névnapi köszöntések gör-
dülékeny lebonyolítása is munkát ad nekünk. Itt ragadom meg 
az alkalmat, hogy Badacsonytomaj Város Polgármesterének 
és Képviselőinek, a Hivatal dolgozóinak, az intézmények, a civil 
szervezetek vezetőségének és tagjainak, minden badacsony-
tomaji lakosnak Áldott, Békés, Karácsonyt kívánjak.

Lukácsné Körmendi Gabriella
Advent időszaka nálunk minden évben az ádventi koszorú 

készítésével kezdődik. Nagy gonddal válogatom a kertből és 
az erdőből az alapanyagokat hozzá, alig várom, hogy az első 
gyertyát meggyújthassam és annak fényénél legyünk. Kará-
csony Jézus születése, a fény érkezése is szimbolikusan. Ezt 
a fényt igyekszünk megtartani a hétköznapjainkban is. Ebben 
az időszakban számos önkéntes feladatot vállalunk, baráti 
körben részt veszünk a vásározásokon, amik minden évben jó 
alkalmat adnak a meghittebb találkozásokra, beszélgetésekre.

Simonné Visi Erzsébet
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sÜtisarok
Narancsos csokis muffin
Hozzávalók: 2 db tojás; 25 dkg finomliszt; 2 dl 

joghurt; 1-2 közepes narancs (leve és reszelt héja); 
1 csomag vaníliás cukor; 10dkg porcukor; 10 dkg vaj; 
1 cs. sütőpor; 10 dkg. étcsokoládé darabolva. Elkészítés: 

A tojást ketté választjuk, a fehérjét egy csipet cukorral 
habbá verjük. Az olvasztott vajat, a tojások sárgáját, a 
cukrot habosra keverjük, hozzáöntjük a joghurtot, a 
sütőporral elkevert lisztet, a narancs reszelt héját és a 
kifacsart levét, végül a darabolt csokit. Szilikon muffin 
formába elosztjuk, 170 fokra előmelegített sütőben 
megsütjük. Aki szereti gyömbért is adhat hozzá.

Jó étvágyat kívánunk! Szilvia ajánlásával

BOR ÉS GASZTRO

a Badacsonyi szőlő és Bor a családja 
része – interjú BorBély tamással

Még nincs negyven éves, de az elmúlt években 
rendre bekerült a Magyar Bor Akadémia „Év Borter-
melője Magyarországon” díj döntőjébe. A Borbély 
Családi Pincészet borásza, a Badacsony Hegyközség 
elnöke, a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend 
tagja. Akkor született, amikor szülei szőlőt telepítettek, 
együtt nőtt fel a badacsonyi pincészettel. 

Honnan indult a Borbély család és Badacsony 
története? Mióta borászkodik a család? Ki indította 
el a tradíciót?

A badacsonyi táj, a szőlő, a bor tisztelete és szeretete 
határozta meg családunk életét generációkon keresztül. 
Édesanyám, Galambos Gabriella és édesapám Borbély 
Gyula 1981-ben telepítették el első közös ültetvényüket 
Badacsonytomajon –melyet édesanyám szüleitől kaptak 
nászajándékba -, ahol a mai birtok központ található. A 
tradíciók generációkra nyúlnak vissza: mindkét ágon 
a felmenőink szőlőt termeltek, borokat készítettek a 
pincéjükben. Édesapám választotta elsőnek hivatásként 
a borászkodást. A Borbély Családi Pincészet tudatos 
márka építése 1996-ban indult el az akkori 6 hektárnyi 
szőlőterülettel. Ma 23 ha-os családi birtokunk kiváló 
dűlőiben, a borvidékre jellemző tradícionális fajták 
kiemelkedő minőségű szőlőjéből saját feldolgozással 
készítjük egyedi, minerális ízvilágú, terroir borainkat. 
Kezdetektől fogva fontosnak láttuk, hogy első sorban a 
helyi, a borvidékre jellemző fajtákkal dolgozzunk, ezen 
fajtákból a jó ivású, mindennapok borain túl, termőhely 
hangsúlyos, hordós válogatásokat is készítsünk. 

Mióta vesz részt a családi pincészet munkájában?
Én ’81 tavaszán születtem, amikor az első területet 

telepítették el a szüleim, így együtt cseperedtem a 

birtokkal. Ez volt a játszóterem, ahol egész kiskoromtól 
kezdve dolgoztam is. Soha nem éreztem kényszernek 
a szőlő- és pincemunkát, az iskolás évek szabad idejét 
mindig a szülők mellett, a szőlőben vagy a pincében 
töltöttem, így nem volt kérdés, hogy a volt Kertészeti 
Egyetemen szeretnék borászatot tanulni. Tanulmányaim 
után dolgoztam a Varga Pincészetnél is, és Budapesten 
a Borkultúra Kft-nél, ahol nagy nemzetközi kitekintésre is 
szert tehettem a nemzetközi borversenyeken és egyéb 
rendezvényeken keresztül, de ezen munkák mellett 
is építettem a családdal a birtokot. A szőlő- és borter-
melésbe a 2010-ben kerültem bele mélyebben, majd 
2012. január óta a családi birtok lett az első számomra. 
A pincészet „arcaként’’ a szakmai munkát irányítom 
apával, de a különböző szakmai rendezvényeken, kós-
tolókon is képviselem a birtokot. A pincészet munkálatai 
mellett számos társadalmi feladatot is ellátok. Elnöke 
vagyok a Badacsony Hegyközségnek és a Badacsonyi 
Borvidék Hegyközségi tanácsának, valamint az orszá-
gos Hegyközségek Nemzeti Tanácsában képviselem 
a borvidékünket. Tagja vagyok a Badacsonyi Vinum 
Vulcanum borrendnek és a Magyar Bor Akadémiának 
is, mely szervezeteken keresztül is igyekszünk részt 
venni a magyar és a helyi borok népszerűsítésében. 
A nemzetközi tapasztalatok alapján is leszögezhető, 
hogy a kitörési pont a helyi értékekben rejlik. Hosszú 
távú értékeket az egyedi borokkal lehet elérni. Mind 
hazai és a nemzetközi piacon a helyi fajtákkal, az egyedi 
termőhelyi karakterek bemutatásával tudunk kitűnni 
az egysíkú világból.

A szakmai jelölések alapján az idei évben is beke-
rültél az „Az év bortermelője” cím várományosai közé. 

Hogyan értékeled azt, hogy hetedik alkalommal is a 
jelöltek közé szavaztak?

Igen nagy büszkeség számomra, hogy a 2018-as 
évben 7. alkalommal jelöltek Az Év bortermelője díjra, 
melyet idén Balla Géza kolléga nyert el, ezen fórumon is 
gratulálok a sikeréhez. Nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy ilyen magas szakmai szinteken is képviselhetem a 
családom, a borvidékem és hiszem, hogy az Úr vezérli 
utunkat és a megfelelő időben beérik a sok áldozatos 
munka gyümölcse és kiérdemelhetem én is a díjat. Soha 
nem érzem úgy, hogy üres kézzel térek haza, maga 
a jelölés hatalmas siker. Az eredménytől függetlenül 
dolgozunk tovább alázattal minden évben, így jönnek 
folyamatosan a sikerek, mint a Badacsonytomaj Város 
Bora díj a Kéknyelű válogatásunkkal vagy az Országos 
Borversenyen a Karós Olasz rizling válogatásunk Arany 
érme, a nagy Olasz rizling kóstolón a Legjobb Olasz 
rizling díj a „Nász a Bácson Olasz rizling” borunknak 
és sorolhatnám az idei sikereket. Addig is nagy büsz-
keség, hogy szülővárosom, Tapolca Önkormányzata 
idén nyáron a „2018. Év Tapolca Borásza” címet ado-
mányozta számomra.

megmérettek 
2018 legjoBB 
ÚjBorai

Az évjárat első borversenyének győztesei között 
van a Varga Pincészet Aranymetszés Friss Sauvi-
gnon Blanc-ja 

A közel négyszáz bort felvonultató, XV. Magyarországi 
Újbor és Sajt Fesztivál versenyén Magyarország mellett 
a Kárpát-medencei pincészetek „friss” borai szerepelnek. 
Az ünnepélyes eredményhirdetést november 24-én, 
a Vajdahunyad várban tartották, azonban a legjobb 
tizenöt bor neve és termelője – akik használhatják a 
„Magyarország 2018. év legjobb újbora” címet –, már 
nyilvánosságra került. Az első három helyezett a Szent-
péteri Borpince Kft. Olaszrizling 2Válogatása a Kunsági 
borvidékről, a Varga Pincészet Kft. Aranymetszés Friss 
Sauvignon Blanc-ja az Egri borvidékről és Prantner 
Ferenc Szekszárdi Rozéja lett. A fesztivál fővédnöke 
dr. Nagy István agrárminiszter volt.

advent a kertBen
Idén második alkalommal rendezi meg Adventi 

Kézműves vásárát a Folly Arborétum és Borászat, ahol 
helyi kézművesek kínálják saját termékeiket. Kürtős 
kaláccsal, lángossal, forró italkülönlegességekkel 
várják a kedves vendégeket.

December 15-16. 10.00-17.00
December 22-23. 10.00-17.00
Bővebb információ: www.follyarboretum.hu

30 éves juBileum
December 13-án 30 éves fennállását ünnepelte a 

Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend, mely Jeck 
Tibor szőlész-borász szakember kezdeményezésére 
alakult. A borrend a kulturált borfogyasztás képviselője, 
célja a borvidék hagyományainak ápolása, a fajta és 
az itt termelt borok hírnevének védelme.

Fotó: Vinum Vulcanum 

orBÁn 
péter fotós 
vÁszonképei 
a falakon: 
kiÁllítÁs és vÁsÁr 

Orbán Péterrel már sokan találkozhattak, akik sze-
relmesek a Balaton-felvidék tájaiba és a festményszerű 
fotókba, amik a tanúhegyekről, naplementékről készülnek. 
A St. Orbanban most minden szombaton megtekinthető 
Péter 37 képének különleges tárlata, több kép közülük 
először került kinyomtatásra. Megtekinthető: minden 
szombaton 12:00-22:00. Bővebb információ: https://
www.facebook.com/events/293629327935664/

Fotó: Orbán Péter 

forrás: www.borbelypince.hu

Badacsony 
és környéke 
falinaptÁr

Idén már 9. alkalommal jelenik meg Badacsonyról és 
környékéről fényképes falinaptár. A sokak által kedvelt és 
várt naptár – a régi igényt kielégítve – ezúttal is színes. 
A számos badacsonyi szépséget megjelenítő naptárt 
egyre többen vásárolják meg a „Badacsonyt szeretők” 
közül. Nem csak a szálláskiadók vendégeiknek, de 
rokonaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek – ajándékba. 
Ez évben már két helyen is beszerezhető, változatlanul 
490 Ft-os áron: Badacsonyban, a Tourinform Irodában, 
a Park utca 14-ben, valamint Badacsonytomajon, a Fő 
utca 10. alatti ajándékboltban Mejlinger Anitánál. „Színes 
naptárt a színes Badacsonynak!” Hajrá Badacsony!

Vecsey András
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Badacsonytomaj „anno”

A kép 1982. augusztus 28-án készült. Hol járunk? 
A sikeres megfejtők közül egy szerencsés tárgy juta-
lomban részesül! A nyerteseket postai úton/e-mailben 
értesítjük. A megfejtések leadási határideje: 2019. január 
7. A megfejtéseket postán és e-mailben (media@ba-
dacsonytomaj.hu) is elküldhetik, vagy leadhatják sze-
mélyesen a Városi Könyvtárban, könyvtári nyitvatartási 
időben. Kérjük a megfejtőket, hogy elérhetőségüket 
(e-mail cím és telefonszám) feltétlenül adják meg!

közérdekű
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 Áb-
rahámhegyi 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 más-
nap reggel 08.00 óráig és hétvégén hívható Tapolca 
körzeti ügy.: (átszervezés miatt) +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 tanács-
adás: 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

impresszum
BADACSONY

Badacsonytomaj Város lapja.
Helyi közéleti lap

Honlap: www.badacsonytomaj.hu 
ISSN 2063-2916

Megjelenik: 1050 példányban.
Web: ISSN 2063-2924

Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91.

Felelős kiadó: Krisztin N. László polgármester
Felelős szerkesztő: Berecz Nikolett 
Telefon: +36 87 571 115
E-mail cím: media@badacsonytomaj.hu
A szerkesztőség címe: 
8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14
Tel.: +36 87 571 270, fax: +36 87 471 289

A megjelent írások és levelek a szerzők álláspontját 
tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség 
véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett 
formában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem 
küldünk vissza. A Badacsony Újságban megjelent 
írások, fotók bárminemű felhasználásához a kiadó 
és a szerkesztő írásos hozzájárulása szükséges.
A fejléc fotóját Varga Norbert készítette, a kép fel-
használása a szerző előzetes hozzájárulásával történt. 

Nyomdai munkák: Ziegler Nyomda Kft. 
Tördelőszerkesztő: Mikola Péter

Az újság a település honlapján is olvasható!
Következő lapzárta: 2019. január 7.
A lapzárta után érkezett írások megjelenését 
nem garantáljuk.

1.  A Ház a sziklák alatt című film egyik 
főszereplője

2.  (vízszintes) A Rodostó Turistaház 
felett álló lépcső.

2.  (függőleges) Ábrahámhegy kilátója 
itt áll.

3.  (vízszintes) Balatoni hajó.

3.  (függőleges) Itt találkozott Zabó 
János és Nagy Imre.

4.  Balatoni ősi halcsapda.

5.  Salföld egyik természeti kincse.

6.  Egry József síremlékén álló szobor.

7.  Tanúhegy, Keresztúry Dezső a „ma-
gyar Fudzsi”-nak nevezte.

8.  Pontyra emlékeztető nagypikke-
lyű hal.

A megfejtés a színezett négyzetekben 
található betűkből olvasható össze.

Név:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

keresztrejtvény
Kedves Rejtvényfejtőnk!

A kitöltött rejtvényt vagy annak másolatát 2019. január 07-ig a Városi Könyvtárba lehet leadni név, cím esetleg 
telefonszám megadásával, nyitvatartási időben. A megfejtők közül egy fő tárgyjutalomban részesül. A nyerte-
seket postai úton/ e-mailben értesítjük.

Designed by senivpetro / Freepik

Forrás: www.fentrol.hu
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