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Véget ért és nagy sikerrel zajlott le az a fórumsorozat,
amelyet Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
újonnan megválasztott képviselőtestülete hívott életre.
A program lehetőséget teremtett arra, hogy a lakosság
véleményezze a képviselőtestület munkáját, ötleteket
adjon, megismerje az önkormányzat elképzeléseit, a dön-
tések körülményeit, vagy azok hátterét.

Beszámolónkat a 3. oldalon olvashatják.Tudósításunk a 2. oldalon.

BESZÉLJÜK MEG 
KÖZÖS DOLGAINKAT!

December 7-én ismét jótékonysági bált szervezett a Tatay
Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközössége. A
befolyt összegből a gyerekek kirándulásait, iskolai ren-
dezvényeit támogatják majd. 
A rendezvény egyik fénypontja a nyolcadikosok nyitó-
tánca volt.

MIKULÁS-BÁL 
AZ ISKOLÁBAN

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

www.badacsonytomaj.hu

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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Beszéljük meg közös dolgainkat- ezzel a temati-
kával hirdetett lakossági fórumokat Badacsonytomaj
Város Önkormányzatának újonnan megválasztott
képviselőtestülete, amelynek záróeseményét novem-
ber 18-án tartották a Városháza Rózsakő termében.

A háromállomásos lakossági fórumsorozatot azzal
a nem titkolt szándékkal hívták életre, hogy megte-
remtsék a lakosságnak a lehetőséget arra, hogy véle-
ményezze a képviselőtestület munkáját, ötleteket
adjon, megismerje az önkormányzat elképzeléseit,
a döntések körülményeit, vagy azok hátterét. A fóru-
mok Badacsonyörsön, Badacsonyban és Badacsony-
tomajon egyaránt nagy érdeklődés mellett zajlottak
le. Téma volt egyebek mellett az utak, járdák, árkok
és közterek állapota, a tájház további sorsa, de köz-
egészségügyi kérdések is terítékre kerültek a véle-
mények és javaslatok között. A résztvevők közül töb-

ben azt mondták, azért jöttek el a fórumra, mert
érdeklődnek a közügyek iránt és szeretnék megis-
merni a képviselőtestület terveit, elképzeléseit is.

A képviselők fogadóórákat is tartanak majd a
jövőben, elősegítve ezzel is a lakossággal történő
folyamatos kapcsolattartást. Kálóczi Beáta

LAKOSSÁGI FÓRUMSOROZATOK
KÖZÖS DOLGAINKRÓL

A tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Bárdos
Lajos Tagintézménye évről-évre tanulmányi és sport-
versenyekkel ünnepli a Bárdos Napokat. A korábbi
évekhez hasonlóan idén is indultak iskolánk tanulói
a Bárdos Iskola versenysorozatán, ahonnan nagyon
szép eredményekkel tértek haza. Az alsó tagozatosok
népdaléneklési versenyén 1. helyezést ért el csa-
patunk, melynek tagjai: Farkas Regina, Pál Ramóna
és Pál Zsombor voltak. A felső tagozatosok egyéni
versenyében 1. helyezést ért el Samu Bíbor Márta, 3.
helyezést ért Hoffer Izabella Barbara.

Az angol szépkiejtési versenyen, ahol egy hozott
és egy ismeretlen angol nyelvű szöveget kellett fel-

olvasni a versenyzőknek a 7-8. osztályosok korcso-
portjában 1. helyezést ért el Sterk-Rajzó Réka, nyol-
cadik osztályos; 3. helyezést pedig Illés Márta Eszter
7. osztályos diákunk.

A Bárdos Napok képzőművészeti versenyén
külön díjban részesült Pál Zsombor 2. osztályos diá-
kunk.

A Bárdos Napok asztalitenisz versenyén 1. helye-
zést ért el a IV. korcsoportból Visi Boglárka. Ezúton is
gratulálunk a szép eredményekhez, melyekkel mind
iskolánk, mind településünk jó hírnevét öregbítették
tanulóink.   

Biró Eszter

Iskolánk idén ősszel is sikeresen szerepelt diákolimpiai sportversenyeken.
Asztalitenisz sportágban Visi Boglárka városi-körzeti első helyet szerzett,

ezzel jogot nyert a decemberi megyei versenyen való részvételre, csakúgy mint
csapatban Fedő Petra és Lutor Roxána.

Tatay-s futsal csapatunk szintén első helyet szerzett, mellyel biztosította rész-
vételét a balatonfüredi megyei diákolimpián. A csapat tagjai: Pruska Bence, Kiss

Levente, Tobak Róbert, Csík Hunor, Samu Péter, Csillag Kristóf, Kertész Benjamin,
Rácz Gergő, Vass Máté, Farkas Gergely.

Ezenkívül a tapolcai „Szöcske Gála” terematlétika versenyen is iskolánk diákjai
több első illetve dobogós helyezést értek el. Helyezést elért diákok: Török Ber-
nadett, Pruska Bence, Vass Máté.

GRATULÁLUNK! Schneider Zsolt

TATAY-S SIKEREK A TAPOLCAI 
BÁRDOS NAPOK VERSENYEIN

Folytatás az 1. oldalról.

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Fotó: IskolaFotó: Iskola Fotó: IskolaFotó: Iskola

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület
szervezésében iskolánkban is megrendezésre
került a MÉZES REGGELI program. Tóth Tímea és
Orbán Ferenc kóstoltatták finom mézeiket a gye-
rekekkel. A bemutató kisfilm után egy kvízt tölt-
hettek ki az osztályok, a jó megoldásokért egy-
egy könyvjelző volt a jutalom. 

Minden diákunk egy kis tasakos mézet kapott
ajándékba. Köszönjük! Farkas Csilla

MÉZES NAP
AZ ISKOLÁBAN

Sikeres papírgyűjtés volt iskolánkban 2019.
november 6-7-én szerdán, csütörtökön a diákön-
kormányzat szervezésében és az iskola Szülői
Munkaközösségének támogatásával. Összesen
17 tonna papír került a négy nagy konténerbe.

A legtöbbet a 8. osztály gyűjtötte, több mint
5 tonna papírt.

Köszönjük a gyűjtésben résztvevő tanulók,
szülők, tanárok, iskolai dolgozóink munkáját.
Külön köszönet a Varga Kft-nek,  az Első Magyar
Borháznak és a Menü Kft-nek a felajánlásokért
és a segítségükért (mérlegelés). 

Az 500 kg-nál többet gyűjtők igazgatói dicsé-
retben, a 200 kg-nál többet gyűjtő tanulók diákön-
kormányzati dicséretben, a 100-200 kg közöttiek
pedig osztályfőnöki dicséretben részesülnek. A gyűj-
tésért kapott pénzzel az osztályok gazdálkodhatnak. 

A hagyományoknak megfelelően tervezzük,
hogy jövőre is megszervezzük a gyűjtést.

Zapletál József

PAPÍRGYŰJTÉS
2019

SPORTRENDEZVÉNYEK 
A TATAY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
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November 21-én a Szentendrei Skanzen Múzeum
pedagógusai tartottak foglalkozást diákjainknak. Meg-
ismerhették tanulóink hogy éltek, dolgoztak elődeink.
Az első és másodikosoknak a jellegzetes ünnepekhez
kapcsolódó tárgyakat kellett kiválasztaniuk évszakok
szerint. Közben mondókákat tanultak. A harmadik és
negyedik osztályosok megismerhették, hogyan készí-
tették régen a kenyeret, egészen a vetéstől, az aratá-
son át a sütésig. Nagy lelkesedéssel dagasztották a
fateknőben a kenyérnek valót, majd másnap egy-két
lelkes gyerek szülei jóvoltából meg is kóstolhatták az
otthon kisütött cipókat.

A felsősök betekintést nyerhettek a régi nagy csa-
ládok munkamegosztásába. Megtudták, mennyire
fontos volt a család összetartozása, az hogy minden-
kinek megvolt a maga feladata és segítették egymást.
Visszarepültek az időben, a korabeli eszközök segít-
ségével kitalálták, megtapasztalhatták,  hogyan hasz-
nálták ezeket régen. Nagyon hasznos volt ez a dél-
előtt, sokat tanultak a gyerekek.

Farkas Mónika

A SZENTENDREI SKANZEN BEMUTAT-
KOZÁSA A TATAY ISKOLÁBAN

Az idén is, mint minden évben, eljött az iskolába
a Mikulás. A csillogó gyerekszemek arról árulkodtak,
hogy már nagyon várták a találkozást. 

Az alsósok hetek óta készültek, hogy megörven-
deztessék az öreg nagyszakállút. Együtt daloltunk,
míg meg nem érkezett, és amikor megpihent nálunk,
a gyerekek előadták neki kis műsorukat. 

A kisebbek verseket mondtak, bemutattak egy
színdarabot, a nagyobbak énekeltek, táncoltak. A
Mikulás megdicsérte a gyerekeket és cserébe ter-
mészetesen előkerült a zsákjából mindenkinek egy-
egy ajándékokkal teli csomag. Sőt azt is megígérte,
ha jól viselkednek a gyerekek, jövőre újra megláto-
gatja őket és remélhetőleg akkor sem jön üres kéz-
zel. Molnárné Zsidó Rita

AMIKOR 
CSILLOGNAK 

A GYEREKSZEMEK…

November 20-án Keszthelyen voltunk a Balaton
Színházban az 1. és 2. osztályosokkal. A gyerekek
nagy izgalommal várták az előadást. Megtelt a néző-
tér és elkezdődött a „ Keszekusza varázspálcája” című
öko mesemusical, amit a „Múzsák Társulat” adott elő.
A csodás díszletek és az érdekes, zenés előadás
elvarázsolta a gyerekeket.

Zapletálné Budai Gyöngyi

SZÍNHÁZBAN 
VOLTUNK

A Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munkakö-
zössége ebben a tanévben is megrendezte - tanárok,
szülők és gyermek részvételével- az évek alatt hagyo-
mánnyá vált iskolai programot, Mikulás-bált. A rendez-
vényt  Krisztin N. Lászlóné iskolaigazgató köszöntő
beszédével nyitotta meg, majd Krisztin N. László pol-
gármester köszöntötte a vendégeket, mely a nyolca-
dikos tanulók lenyűgöző nyitótáncával folytatódott,
amit Samu-Fejess Márta és Szabó Csaba tanított be. A
vendégek a táncos cipőjüket magukkal hozták, hiszen
a bál végéig a tánctér megtelt jókedvű emberekkel,
amihez Robi kiváló zenerepertoárja nyújtotta a vidám
hangulatot. A Szülői Munkaközösség tagjai hónapok
óta dolgoztak azért, hogy e rendezvény kiválóan sike-
rüljön, mindenki jól érezze magát és elégedetten távoz-
zon.  A büfében kínált szendvicsek és a szülők által
készített sós- és édes finomságok szinte mind elfogy-

tak. A Szülői Munkaközösség tagjai fáradtságot nem
ismerve, következő nap megjelentek, hogy a hétfői
iskolakezdésre a gyerekek rendbe találják az iskolát. 

Köszönettel tartozunk Polgármester Úrnak, az
iskola vezetőségének, tanárainak, az aktív szülőknek,
a helyi és környékbeli vállalkozóknak, akik jelenlétük-
kel, segítségükkel, értékes tombola ajándékokkal,
anyagi támogatással segítették a rendezvény sikerét.
A befolyt összegből a Szülői Munkaközösség a gye-
rekek kirándulásait, iskolai rendezvényeit is támogatja,
hogy a mindennapokban a gyerekek jobb közérzeté-
vel segítse elő a tanulmányi eredményeiket.

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket 
és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kíván 
a Szülői Munkaközösség tagjai és nevében:

Dobosiné Stier Tímea
Szülői Munkaközösség elnöke

JÓTÉKONYSÁGI BÁL AZ ISKOLÁBAN
Folytatás az 1. oldalról.

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Fotó: IskolaFotó: IskolaFotó: IskolaFotó: Iskola
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A badacsonyi Tourinform iroda felújítása miatt a
bankautomatát az OTP leszerelte, így ideiglene-
sen nem üzemel.
A legközelebbi OTP automaták a környéken:
8264 Szigliget, Kossuth u. 21.
8253 Révfülöp, Füredi út 13.
8300 Tapolca, Fő tér 2.
8300 Tapolca, Hősök tere 13.
Badacsonytomajon a Takarékbanknál (Kert u. 12.)
található bankautomata rendelkezésre áll.

HIRDETMÉNY

Hétfő
9:00 Híradó

Itthon - közéleti magazin
18:00 Navigátor magazin
19:00 Menetszél vitorlás magazin
Kedd
18:00 Híradó

Itthon - közéleti magazin
Szerda
9:00 Híradó

Itthon - közéleti magazin
18:00 Ralis magazin
Csütörtök
18:00 Híradó

Itthon - közéleti magazin
19:00 Képviselő-testületi ülés
21:45 Honvéd 7 magazin
Péntek
9:00 Híradó

Itthon - közéleti magazin
18:00 Nyitott Egyetem magazin
Szombat
9:00 Híradó

Itthon - közéleti magazin
18:00 Képviselő-testületi ülés
Vasárnap
18:00 Híradó

Itthon - közéleti magazin
19:00 Nyitott Egyetem magazin

A BADACSONYTOMAJ
TELEVÍZIÓ ADÁSA

Közel 50 gyermek kapott csomagot a Télapótól
Badacsonyörsön december 5-én! A rendkívül hideg
idő sem szegte kedvét azoknak a családoknak, akik
azért látogattak ki a játszótérre, hogy személyesen
találkozzanak a Mikulássalal! A program kezdetén
még a hó is szállingózott, aminek mindenki nagyon
megörült!

Volt olyan gyerek, aki annyira ügyes és jó volt az
idén, hogy 3-4 csomagot is átvehetett a nagyszakál-
lútól és segédjeitől, a 2 krampusztól! A  BÖÉE csapata
forró csokit, teát és süteményt kínált a kisebbeknek,
a nagyobbaknak forralt borral kedveskedtek. 

Farkas Judit

A MIKULÁS ELLÁTOGATOTT 
BADACSONYÖRSRE

2019. december 5-én csütörtökön a Varnyú
Country adott fergeteges karácsonyi koncertet a Tatay
Sándor Általános Iskola aulájában! A zenekar télapós,
karácsonyi dalokból összeállított fellépésén nagyon
aktívnak bizonyult a közönség, tapsoltak, énekeltek,
sőt, képzeletben még „autót is vezettek” az óvodások
és az alsó tagozatos diákok. A közel 1 órás műsor végig
nagyon jó hangulatban telt, a gyerekek és a pedagó-
gusok is nagyon élvezték a koncertet!      Farkas Judit

MIKULÁS-VÁRÓ
KONCERT 

AZ ISKOLÁBAN

A Liszt-, Bartók- és Kazinczy díjas Érdemes
Művész, Dévai Nagy Kamilla és az általa alapított
KRÓNIKÁS ZENEDE növendékei: Gyurics Petra,
Léhárt Míra, Kolozsi Kitti előadók november 25-én
léptek fel az Egry József Művelődési Házban. A „Kró-

nikás Karácsony” címet viselő koncerten gitárkísé-
rettel csendültek fel az ismert karácsonyi slágerek. A
műsor végén CD vásárlásra, dedikálásra, valamint
közös fotózásra is lehetőség volt.            

Farkas Judit

DÉVAI NAGY KAMILLA ESTJE

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Fotó: Nagy LászlóFotó: Nagy László

Fotó: Farkas J.Fotó: Farkas J.



November 27. hagyományosan a véradók napja
az országban. Idén összesen 69-en vehettek át elis-
merést a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérel-
látó Szolgálat által az emléknapra szervezett központi
díjátadón, a Gerbeaud Kávéházban és több mint

10.000 véradót díjaztak, az egyes megyei és regio-
nális rendezvényeken. 

A rendezvény zárásaként a badacsonyi Laposa
Birtoktól Laposa Zsófia és Laposa Lilla átadták a
Magyar Vöröskeresztnek azt a 1.073.500, forint össze-

gű adományt, mely a kampányban résztvevő 2017-
es Laposa Kéknyelű értékesítéséből folyt be. A tár-
sadalmi célú kampányban minden palack 2017-es
Laposa Kéknyelű eladásából a Laposa Birtok 100
forinttal támogatja a Magyar Vöröskereszt véradás
kampányát a 2018-as és a 2019-es év során.

A Laposa Birtok és a Magyar Vöröskereszt együtt-
működése 2018-ban kezdődött. „Családi részről is fon-
tosnak tartjuk a váradás ügyének támogatását, hogy
minél többeknek adjuk meg a gyógyulás esélyét" - mond-
ja Laposa Zsófia ötletgazda. Először a 2017-es Laposa
Kéknyelű vett részt a társadalmi célú kampányban,
minden palack eladásából a Laposa Birtok 100 forinttal
támogatta a Magyar Vöröskereszt véradás kampányát.

„Több oka is van annak, hogy a Magyar Vöröske-
reszttel fennálló partneri kapcsolatunk sarokkövének
miért éppen a Kéknyelűt választottuk. Az egyik, hogy egy
tősgyökeres badacsonyi, nemcsak aromáját, hanem
növényélettani tulajdonságait tekintve is egyedülálló –
beporzását a szél végzi – fajtáról van szó, amely külön-
legessége okán talán még alkalmasabb a figyelem fel-
hívására. A másik: a viszonylag alacsony terméshozamú
Kéknyelűt a badacsonyi és a környékbeli, jobb módú
gazdák jellemzően hobbiból, nem megélhetési okokból
termesztették. Akinek pedig több jutott, szívesen áldozott
a sajátjából közösségi célokra. Mi tovább folytatjuk ezt
helyi a hagyományt – és erre bíztatunk másokat is" -
mondja Laposa Zsófia.
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A Varga Pincészetnél 2019. november 8-án zárult,
két év alatt lezajlott, 1 milliárd forintos beruházás
megvalósításához 831 millió forint a GINOP-1.2.6-
8.3.4-16 kódszámú, „Élelmiszeripari komplex beru-
házások támogatása kombinált hiteltermékkel” meg-
nevezésű pályázatból származik. Ennek keretében a
pincészet 307,47 millió forint vissza nem térítendő
támogatáshoz és 315,79 millió forint 1 százalékos
kamatozású hitelhez jutott. A projekt a Széchenyi
2020 program keretében valósult meg.

A Varga Pincészetnél 2019 novemberétől legna-
gyobb részben csúcstechnológiájú palackozósoron
történik a borok palackba zárása Badacsonyörsön.
Az új, automatizált gépsor óránként 14 ezer palack
töltésére képes, emellett ellenőrzi az üres palackok
tisztaságát, épségét, töltési szintjét, valamint a lezárás
minőségét. A fejlesztés fő iránya az innovatív tech-
nológia bevezetése volt, és az 1 milliárd forintból csak
kis részt, 100 millió forintot tett ki az üzemcsarnok
átépítése. Az új technológia bevezetése létszám-
megtakarítást is eredményezett, más területeken
viszont emelkedett a létszám, így a dolgozók száma
az előző évi 180 fő körül stabilizálódott. A Varga Pin-
cészet badacsonyörsi és feldebrői üzemeiben évente
hozzávetőleg 15 millió palack bort termelnek.

„Az elmúlt 2-3 év alatt összesen 3 milliárd forintot
fordítottunk fejlesztésre. Az idén megújult és jelentősen
bővült a palackozási kapacitásunk Badacsonyörsön,

de ezen kívül több mint 2 milliárd forintos, szintén több
éves projektet fejeztünk be tavaly az Egri borvidéken
lévő feldebrői birtokunkon, ami a szőlőfeldolgozó-,
erjesztő- és bortároló kapacitásainkat bővítette” – nyi-
latkozta Varga Péter alapító tulajdonos. „Ezzel 2019
végére befejeztük azokat a fejlesztéseket, amelyeket
növekvő értékesítésünk tett indokolttá.

„A palackozási kapacitás bővülése talán nem is a
legfontosabb eredménye a fejlesztésnek” – folytatja
Varga Máté ügyvezető. „Azzal, hogy most már két
palackozósorral rendelkezünk, rendkívüli módon meg-
növekedett a termelési biztonságunk, az új gépsorral
pedig 40 százalékkal úgy termelünk többet, hogy 30
százalékkal kevesebb élőmunkára van szükség. Ezen

kívül olyan műszaki automatizálási megoldások jelen-
tek meg nálunk, amelyek a borászatban nemcsak
Magyarországon számítanak újdonságnak, hanem
akár Európa fejlettebb országaiban is, mivel jelentősen
hozzájárulnak termékeink minőségbiztonságának
növeléséhez is. Az automatikus ellenőrző gépeket gyár-
tó német világcég pincészetünkben forgatott reklám-
filmet  legkorszerűbb gépeinek működtetéséről, illetve
egy tízperces német nyelvű riportot készítettek édes-
apámmal a beruházásról. A filmet a napokban mutat-
ták be Európa legnagyobb italipari szakvásárán, a
NürnbergMesse-én. Számunkra ez is azt mutatja, hogy
jó döntés volt emellett a gyártási technológia mellett
letenni a voksunkat.”

Fotó: Varga PincészetFotó: Varga Pincészet

Fotó: Laposa BirtokFotó: Laposa Birtok

10735 - ENNYI PALACK LAPOSA KÉKNYELŰ FOGYOTT EL 
A LAPOSA BIRTOK ÉS A MAGYAR VÖRÖSKERESZT 

KÖZÖS KAMPÁNYÁBAN

1 MILLIÁRD FORINTOS FEJLESZTÉS A VARGA PINCÉSZETNÉL
- PALACKOZÁSI CSÚCSTECHNOLÓGIA BADACSONYÖRSÖN
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EGÉSZ ÉVBEN BADACSONY: 
ELKEZDŐDTEK A BORBARANGOLÁS BORVACSORÁK

December 14. szombat: 
Holdfénytúra a Badacsonyon

Itt a túrázókra igazán különleges élmény vár, hiszen
a holdfényben való tájékozódás egy varázslatos
„dimenzióba” repíti a bátor kalandorokat. A résztvevők
megcsodálhatják többek közt a Hold által festett ezüst-
hidat is a Kisfaludy-kilátóból. Elemlámpa ajánlott!

Gyülekező: 15.00 óra; Szegedy Róza Ház (Bada-
csony, Kisfaludy út 17.) 

December 31. kedd: 
Óévbúcsúztató a Badacsonyon

Az év utolsó soron kívüli különleges túrája: egy
szilveszteri túra a Badacsony-hegyen! Töltsük az év
utolsó napját a nagy Pán teremtette Badacsonyon,
ahol szakvezetés keretében ismerkedünk meg e cso-
dás vulkán élő és élettelen természeti értékeivel!

Gyülekező: 10.00 óra Szegedy Róza Ház (Bada-
csony, Kisfaludy út 17.)

Január 11. szombat: 
Téli Holdfénytúra a Badacsonyon

Romantikus téli este a Badacsony tetején, melyről
páratlan kilátás fog elénk tárulni. Gyöngyfüzérként
fognak tündökölni előttünk a Káli-medence falvai és
gyönyörködünk az esti Balaton milliárdnyi igaz-
gyöngyként csillogó víztükrének fényében. Mindezt
remélhetőleg havazás is tetőzni fogja.

Gyülekező: 15.00 óra; Szegedy Róza Ház (Bada-
csony, Kisfaludy út 17.) 

A túrákon való részvételhez előzetes bejelent-
kezés szükséges a badacsonyi Tourinform irodában
személyesen (címe: 8261 Badacsony, Park utca 14.) ;
telefonon a 06 87 531 013 és e-mailben badacsony-
tomaj@tourinform.hu.

Részvételi díj: gyermekeknek:  6 éves korig: ingye-
nes; 6-14 éves korig: 500,- Ft/fő; felnőtteknek: 1.000,-
Ft/fő.

Elérkezett a december, beköszöntött a tél, de
Badacsonyban most sem csendesedik az élet. A
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület egész évben
nyitva tartó tagjai, vendéglátók és borászatok újra
különleges borvacsorákkal várják a bor és gaszt-

ronómia szerelmeseit. Az évek óta teltházzal zajló
rendezvénysorozattal azt is bizonyítani szeretnék,
hogy ősszel és télen legalább annyira izgalmas
Badacsony, mint a nyári időszakban. 

A Borbarangolás borvacsorák szombat esténként

páratlan lehetőséget nyújtanak, hogy szó szerint test-
közelből ismerjük meg az adott pincészet vagy étte-
rem tulajdonosát és családját.

Az idei Borbarangolás évadban – november 23. és
június 20. között - 24 szombaton 19 különböző hely-
színen több, mint 130 féle bort kóstolhatnak meg a
vendégek a hozzájuk komponált vacsora fogások
kíséretében. A borvacsora hetében az aktuális étte-
rem vagy borászat különleges ajánlattal is várja a
vendégeket: lesz kedvezményes borvásárlás, külön-
féle akciók, extra ajándékok stb.

Minden helyszínen más-más kísérő műsor színesíti
még az estét: koncertek, dűlő- vagy pincetúra, fajta-
kóstoló és egyéb meglepetés programok. A vacsora
végén minden vendég ajándékot is kap a házigaz-
dától.  A borvacsorákon előzetes bejelentkezéssel
lehet részt venni, és érdemes időben foglalni a nagy
érdeklődére való tekintettel.

December és januári borvacsoráink:
január 11., 18.00 óra
Váli Péter Borászata (+36-30/940-5232)
január 18., 18.00 óra
Istvándy Borműhely (+36-30/650-2476)
január 25., 18.00 óra 
Hableány (+36-20/316-0163)

SZAKVEZETÉSES ÉLMÉNYTÚRÁK
TÉLEN IS!

A badacsonyi Tourinform iroda felújítás miatt ideiglenesen elköltözött! 
Új cím: 8261 Badacsony, Park utca 5. (Halászkert Hotelnél a recepció előtt).

Telefonszámunk változatlan: 0687-531-013. Nyitvatartás hétköznapokon 10.00-16.00 óra között! 
December 16-január 3. között a Tourinform zárva tart.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ!
ÚJ HELYEN A TOURINFORM IRODA!

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Elnöksége 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; Békássy János; Borbélyné Galambos Gabriella; Nagy Géza; Jani Gyula;
Szántai Attiláné; Tomposné Fabó Anikó; Rieger Zoltán; Tasner Mónika; Vizkelety Dóra; Sellyei Aliz

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

Szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket,
boldog új évet kíván a város Polgármesterének,
Képviselő-testületének, valamennyi lakójának a
Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete! 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik egész
évben segítették, támogatták az egyesület tag-
ságát! Lukács Antalné, elnök

„Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy
embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk
titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi
lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy
vidámak és nagyon boldogok legyünk.”   Hemingway

60. házassági évfordulójuk alkalmából sok sze-
retettel köszönti az egész család Balogh Pál-t és
feleségét, Szabó Ilonát.
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Játékosok bajnoki szereplése:
kezdő csere/beállt sárga/piros lap gól

Szombathelyi Dávid 8 6/1 0/0 0
Péntek Axel 7 6/0 0/1 0
Pintér Márton 7 2/1 1/0 0
Torda Gergő 5 4/3 1/0 0
Balogh Márkó 12 2/1 4/0 0
Kocsor Milán 11 1/1 4/0 0
Horváth Adrián 14 0/0 5/0 0
Lübkemann Fred 16 0/0 5/0 0
Göntér Gergely 5 4/4 4/0 0
Csik Milán 7 3/1 3/0 1
Tombor Péter 2 2/2 0/0 0
Csik Zsolt 12 0/0 7/0 3
Gelencsér Balázs 13 0/0 6/0 3
Kovács Marcell 15 0/0 1/0 1
Csala Ferenc 0 2/2 1/0 0
Cseh Tamás 8 1/1 2/0 2
Kiss János 9 4/3 1/1 8
Mékli Miksa 13 1/1 3/0 12
Horváth Valantin 11 1/1 5/0 2
Szombathelyi Ferenc 1 1/1 0/0 0
Lukács László 0 16/4 2/0 0

MTD Hungária Megyei I.o. férfi felnőtt
Helyezés Csapat Lejátszott Győzelem Döntetlen Vereség Lőtt Kapott Gólkü- Pont-

meccs gólok gólok lönbség szám

1. Balatonfüredi FC 16 15 0 1 70 6 64 45
2. Ajka Kristály SE 16 13 1 2 69 14 55 40
3. Tihanyi FC 15 12 1 2 50 16 34 37
4. Úrkút SK 15 11 2 2 54 15 39 35
5. Balatonalmádi SE 16 10 0 6 44 26 18 30
6. Fűzfői AK 15 9 2 4 34 19 15 29
7. B.tomaji SE Bonvino 16 7 1 8 32 41 -9 21
8. Ada-Bau Várpalotai BSK 16 6 2 8 28 54 -26 20
9. Csetény SE 16 6 2 8 33 37 -4 19
10. TIAC VSE 16 6 1 9 32 58 -26 19
11. Péti MTE 16 6 0 10 40 34 6 18
12. Gyulafirátót SE 16 5 1 10 26 52 -26 16
13. Magyarpolány SE 16 4 2 10 26 46 -20 14
14. Devecser SE 16 4 1 11 26 52 -26 13
15. Sümeg VSE 15 2 1 12 18 58 -40 7
16. Herendi PSK 16 1 1 14 14 68 -54 4

B.tomaji SE Bonvino – Ajka Kristály SE 0-2
Gyulafirátót SE – B.tomaji SE Bonvino 1-3
B.tomaji SE Bonvino – Sümeg VSE 3-1
B.füredi FC - B.tomaji SE Bonvino 6-0
B.tomaji SE Bonvino – B.almádi SE 2-3
B.tomaji SE Bonvino – Péti MTE 1-0
Tiac VSE - B.tomaji SE Bonvino 1-3
B.tomaji SE Bonvino – M.polány SE 4-1

Csetény SE - B.tomaji SE Bonvino 0-0
B.tomaji SE Bonvino – Úrkút SK 1-3
Ada-Bau V.palotai BSK - B.tomaji SE Bonvino 1-5
B.tomaji SE Bonvino – Devecser SE 3-4
Fűzfői AK - B.tomaji SE Bonvino 4-0
B.tomaji SE Bonvino – Herendi PSK 3-1
Tihanyi FC - B.tomaji SE Bonvino 10-3
Ajka Kristály SE - B.tomaji SE Bonvino 3-1

Miután az előző kiírásban megvédte bajnoki címét
labdarúgó csapatunk a megyei II. osztályban, a 2019-
20-as bajnokságot az I. osztályban kezdte meg. Egy
év szigligeti albérlet után hazaköltöző csapatunk
nagyobb erőpróbára számíthatott az első osztályú
küzdelmekben. Sajnos az egész őszi szezonunkat
létszámgondok kísérték végig. Bár sikerült 4 új játé-
kost igazolni a nyári szünetben, sajnos a hiányzók lis-
tája hosszabb volt. Kiss Gábor és Tombor Péter fel-
hagyott a labdarúgással, bár utóbbi a létszámgondok
miatt 4 alkalommal kisegítette csapatunkat. Kiss Már-
ton nem kezdte el sérülése után az edzéseket, Bau-
mann Szabolcs munkahelyi elfoglaltság és sérülés
miatt egész ősszel nem állt rendelkezésre, Szom-
bathelyi Ferenc szezon közben Káptalantótiba igazolt,
Csala Ferenc munkahelyi elfoglaltság miatt csak az
utolsó 2 mérkőzésen volt bevethető, Cseh Tamás fél-
távnál tudott csatlakozni a kerethez. Mindezekhez
hozzájöttek a folyamatos sérülések és eltiltások miatti

hiányzások, így szinte valamennyi mérkőzésen csak
1 mezőny cserével tudtunk részt venni. Ennyi hátrál-
tató tényező mellett újonc csapatként a 7. helyen
telelünk a 16 csapatos bajnokságban. Valamennyi
pontot a mögöttünk helyezkedő csapatok ellen sze-
reztük és ellenük 25-10-es gólkülönbséget tudunk
felmutatni. Sajnos az előttünk lévő csapatoktól nem
sikerült pontot szerezni az ősz folyamán és a 7-31-es
gólkülönbség is nagyon elkeserítő. Ezek a csapatok
– a listavezető Balatonfüredet kivéve – véleményem
szerint nem a nagyobb tudáskülönbségnek, hanem
egyedül az edzettségnek, a fizika felkészültségnek
köszönhetően tartanak nálunk előrébb. A hétközi
edzéslátogatottság egész ősszel kritikán aluli volt és
pénteken is maximum 8 játékos vett részt a foglal-
kozásokon. A hiányosságok szinte valamennyi mér-
kőzésen kiütköztek a 70. perc környékén és mind fizi-
kailag, mind fejben elfáradt a csapat. A kapott gólok
és a döbbenetesen sok (55) sárga lap is bizonyítja

ezt. Bízom benne, hogy a hosszabb téli pihenő lehe-
tőséget kínál a feltöltődésre és a jobb felkészülésre,
egy eredményes tavaszra.

Az ősz végén megrendezésre kerülő megyevá-
logatott mérkőzésekre csapatunkból Péntek Axelt,
Kiss Jánost és Mékli Miksát válogatták be. Utóbbi két
játékosunk tudta vállalni a szereplést és a régiós tor-
nát megnyerő csapatnak - a szövetségi edzők elmon-
dása alapján - mindketten hasznos tagjai voltak. Gra-
tulálunk Nekik!

Köszönjük szurkolóinknak, hogy a hazai mérkő-
zéseiket nagy számban kísérték figyelemmel és az
idegenbeli meccseken is sokan szurkoltak a helyszí-
nen csapatainknak. Köszönjük támogatóinknak a fel-
ajánlásokat, amikkel lehetővé tették sportegyesüle-
tünk több, mint 70 sportolójának az egész éves ver-
senyeztetését. 

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerek-
ben gazdag 2020-as évet kívánunk mindenkinek!

A bajnokság 
2020. február 29-én folytatódik.

FELNŐTT LABDARÚGÓ CSAPATUNK ÉVÉRTÉKELŐJE

A 2019/2020-as szezonban a megye I. utánpótlás
bajnokságaiban szerepelnek a tomaji fiatalok.

A tavalyi évhez képest az idén az U19-es csapat
mellett egy U16-os csapatot is kellett indítanunk. A
fiatalabbak egész ősszel létszám gondokkal küzdöt-
tek, sajnos több mérkőzésen is létszámhiányosan
tudtak kiállni, így egy büntető pontot le is vontak az
U16-os csapattól. A 10 csapatos bajnokságban jelen-
leg 4. helyen állnak.

Az U19-es csapat a bajnokság legfiatalabb átla-
géletkorú együttese. A javarészt 15-16 éves játékosok
alkotta társaságnak voltak jobb mérkőzései, 10 gólt
sikerült szerezni a Devecser és a Sümeg ellen. A TIAC
elleni 2:2-vel záruló meccsen is jó teljesítményt nyúj-
tottak. Pontot még a Csetény elleni idegenbeli
összecsapáson sikerült szerezni, így 8 ponttal a 12.
helyen állnak a 15 együttest felvonultató bajnokságba. 

A fiatalabbakkal április 8-án az Ugod, az időseb-
bekkel február 29-én a Gyulafirátót ellen folytatjuk a
küzdelmeket. HAJRÁ TOMAJ! Rétai Szabolcs

FIATALOK A JÖVŐ
SZEZONBAN

Az ősz folyamán sikerült elérnünk utánpótlás lab-
darúgó csapatainknál a megfelelő létszámot

Papíron összesen 30 igazolt „kis” focistánk van,
ami hatalmas öröm és nagyon jó irányt mutat a jövőre
nézve. Az edzések a suli udvarán és a focipályán,
hidegebb időjárás esetén pedig a tornateremben zaj-
lottak. Szabadban rendezett tornáinknak Tapolca és
Ajka biztosította a helyszínt.

U7-es és U9-es csapataink minden alkalommal
kiegyensúlyozott  teljesítményt nyújtottak a meccsek
és az ügyességi feladatok során is. 

Az U11-es brigádot rendszerint a fiatalabbak
pótolták ki, ennek ellenére harciasságuknak és aka-
rásuknak köszönhetően remekül helyt álltak. 

Az U13-asok a kezdeti botladozások után belen-
dültek, az utolsó megmérettetésen nagyon jó pasz-
szokkal és játékkal mindhárom mérkőzésüket meg-
nyerték. 

Csak így tovább  picik-nagyok, fiúk-lányok!! :)
Amit még jobban el kell mélyítenünk az a sport

iránti alázat, szeretet és a fegyelmezettebb viselke-
dés. 

A csapatépítés kulcsa a pályán kívül együtt töltött
tartalmas idő. Erre biztosított lehetőséget nekünk
Nagy Miklós és a Bonvino csapata, amit ezúton is
szeretnénk megköszönni nekik. Mindkét szombat
reggeli fürdőzésünk kiváló hangulatban, jókedvűen
telt, hatalmas élménnyel gazdagodtak a gyerekek,
szülők, edzők egyaránt. Reméljük még sok ilyen
programot sikerül összehoznunk a jövőben.

Célunk, hogy ezen korosztályokkal is minél job-
ban sikerüljön megszerettetni a focit, érezzék, hogy
jó közösséghez tartozni, csapatként együtt dolgozni,
sikereket, eredményeket közösen elérni. 

A gyerekek nevében is minden felajánlást nagyon
köszönünk. Bízunk benne, hogy a jövőben is lesznek
támogatóink. Aki bármilyen formában mellénk állna,
segítené fiataljainkat, az keresse Tombor Jánost vagy
engem bizalommal. 

Hajrá Tomaj! Tombor Péter edző

ÉRTÉKELÉS 
AZ UTÁNPÓTLÁS CSAPATOKNÁL

A B.tomaji SE Bonvino mérkezőseinek eredményei:



„Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órá-
ban jön el Uratok.” (Mt 24,42)

Máté evangéliumának ebben a fejezetében Jézus
felkészíti tanítványait végső visszatérésére, amely várat-
lanul jön el.

Az ő korában is sok probléma volt, háború és min-
denféle szenvedés. Izrael népe az Úr közbelépésében
remélt, aki majd véget vet a sírásnak. A várakozás tehát
nem volt félelmetes, hanem inkább megkönnyebbü-
lést jelentett, a megmentés napjának eljövetelét.

Jézus itt egy nagy titkot tár fel: éljük jól a jelen pil-
lanatot, mert olyankor fog visszatérni, amikor munká-
ban leszünk, és lekötnek a szokásos mindennapi dol-
gok, amelyek miatt gyakran megfeledkezünk Istenről,
mert túlzottan aggódunk a jövő miatt.

„Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik
órában jön el Uratok.”

Legyetek éberek: ez meghívás, hogy járjunk nyitott
szemmel, ismerjük fel Isten jelenlétét a történelemben,
a mindennapokban, és segítsük a sötétségben élőket,
hogy rátaláljanak az élet útjára.

Nem ismerjük pontosan a napot, hogy mikor érke-
zik Jézus, ezért a keresztények állandó várakozásban
élnek. Ez arra bátorít bennünket, hogy teljességgel
éljük meg a jelen pillanatot, a mai napon szeressünk,
ne a jövőben, bocsássunk meg most, és nem később;

a valóságot éljük meg a jelen pillanatban, nem a jövő-
ben, amikor majd időt találunk rá az amúgy is zsúfolt
naptárunkban.

Chiara Lubich így elmélkedik erről az igéről: „Meg-
figyelted már, hogy általában nem éled az életet,
hanem vonszolod, valamilyen jövőre várva, amikor
majd elérkezik valamiféle szépség? Az igazság az, hogy
a szép jövőnek el kell érkeznie, de nem annak, amire
gondolsz. Valami isteni ösztön arra késztet, hogy várj
valakit vagy valamit, ami elégedettséggel tölt el. Eset-
leg valami ünnepnapra gondolsz, vagy szabadidőre,
vagy valami különleges találkozásra, de amikor ez
elmúlik, mégsem leszel teljesen boldog. Újra csak visz-
szatérsz az egyhangú és bizonytalanul megélt hétköz-
napokba, és állandóan vársz valamire. Igazság szerint
az életben, és a te életedben is eljön az a pillanat, amit
senki sem kerülhet el: amikor eljön az Úr, és szemtől
szembe találjuk magunkat vele. Ez az a »szépség«,
amelyre öntudatlanul is várunk, mert boldogságra
vagyunk teremtve. És teljes boldogságot csak Ő tud
adni nekünk.”  

„Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik
órában jön el Uratok.”

Az Úr eljön természetesen mindannyiunk életének
a végén, de már most felismerhetjük őt, megünnepel-
hetjük és osztozhatunk benne, mert valóságosan jelen

van az Eucharisztiában, meghallgathatjuk és élhetjük,
mert jelen van az Igéjében, befogadhatjuk őt minden
testvérben és hallhatjuk a hangját a lelkiismeretünk-
ben.

Az élet mindig nagy kihívások elé állít, és ott a kér-
dés bennünk: „Mikor lesz már vége ennek a szenve-
désnek?”

Nem várhatjuk tétlenül az Úr eljövetelét. Minden
pillanatot ki kell használnunk, hogy minél hamarabb
eljöjjön az Isten Országa, megvalósuljon a terve, a test-
vériség. Minden kis tett, amely szeretetből fakad, min-
den apró figyelmesség vagy mosoly folyamatos és
termékeny várakozássá alakítja az életünket.

Paco kórházi lelkész Spanyolországban. Sok idős
beteggel találkozik, akik súlyos betegségben szen-
vednek. Ezt mondja: „Bekopogtam az egyik idős beteg-
hez, aki csúnyán és fennhangon szokott beszélni a hit
ellen. Egy pillanatra elbizonytalanodtam, de aztán Isten
szeretetéről akartam tanúságot tenni. Beléptem hozzá,
amennyire csak tudtam kedves mosollyal, és a szent-
ségek szépségéről kezdtem beszélni. Megkérdeztem,
hogy szeretne-e ezekhez járulni. »Hát pesze!« – hang-
zott a válasz. Meggyónt, megáldozott és fölvette a
betegek szentségét. Ottmaradtam nála még egy kicsit.
Derűs és nyugodt volt, amikor eljöttem, a lánya pedig,
aki ott volt vele, nagyon elcsodálkozott.”

L M István atya

Letizia Magri

Kegyelemteljes karácsonyi ünne-
peket kívánok! Az értünk emberré lett
Isten Fiának örömét és szeretetét a
szívünkbe és otthonainkba!
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Sürgős esetben hétköznap 08.00-16.00 óráig hívható: +36-
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