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A Magyar Turisztikai Ügynökség elbírálta a balatoni
strandpályázatokat és összesen 77 millió forint összegű
támogatást ítélt meg a badacsonyi, valamint a bada-
csonytomaji városi strandok további fejlesztésére- jelen-
tette be Fenyvesi Zoltán a város hagyományos újévkö-
szöntőjén.

Hagyományos újévköszöntő fogadását tartotta Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

További részletek az 5. oldalon.Beszámolónk a 2. oldalon.

Tudósításunk a 2. oldalon.

ÚJABB PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS
STRANDFEJLESZTÉSRE

2019.december 20-án megtartotta alakuló közgyűlését
a Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma Egyesület, melynek
célja, hogy a badacsonyi, badacsonytomaji és badacso-
nyörsi fiatalokat összekovácsolja és pezsgő közösségi
életet teremtsen a számukra. 

MEGALAKULT A BADACSONY-
TOMAJI FIATALOK FÓRUMA

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

www.badacsonytomaj.hu

BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK
BADACSONYTOMAJ MINDEN POLGÁRÁNAK!



Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!

Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány; Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.; 

Telefon: 06-1-342-6355, 06-70-330-5384; E-mail: panasz@cchr.hu; Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Értékelni kell az elmúlt esztendőt, fel kell ismerni
azokat a vágyainkat, álmainkat, amelyek sikerre vittek
minket, azokat is, amelyek nem voltak helyesek,
kudarcot okoztak. Töprengeni kell az újrakezdésen,
annak minden örömén és lehetőségén; és az egy-
mással való küzdés és harc helyett megállapodni,
vagy legalább megkísérelni, hogy egymás mellett és
együtt dolgozzunk- így fogalmazott évértékelőjében
Badacsonytomaj polgármestere. 

Krisztin N. László kiemelte: a város 2019-ben 4,6
milliárd forintból gazdálkodott, az önkormányzati
intézmények és cégek kiegyensúlyozottan, takaré-
kosan, sikeresen működtek. 2019 a biztonság éve volt
a településen, ennek jegyében számos intézkedést

tett az önkormányzat ( pl. kamerarendszer telepítése,
a közterület felügyelet erősítése, közlekedésbizton-
sági fejlesztések, a rendőrség és polgárőrség mun-
kájának támogatása). Az elmúlt évben nagyértékű
fejlesztések fejeződtek be, de beruházások jelenleg
is zajlanak valamint újabbak kezdődhetnek a város-
ban, amennyiben sikerült ezekhez forrást találni ilyen
pl. a Kálvária projekt vagy a Fő utca- Hősök tere
rekonstrukciója- tette hozzá a polgármester. Krisztin
N. László kiemelte: a jövőben is azért dolgoznak, hogy
Badacsonytomaj továbbra is biztonságos, élhető, sze-
rethető és fejlődő település legyen, emellett meg
kell őrizni a település értékeit, erősíteni kell annak
közösségeit valamint nagy hangsúlyt kell fektetni a
társadalmi szerepvállalásra, a lakosságot a további-
akban is be kell vonni akár a civil szervezeteken
keresztül a döntéshozatali folyamatokba, hiszen mind-
ezek pozitív irányban befolyásolják az önkormányzat
munkáját is.

Badacsonytomaj és Ábrahámhegy közös önkor-
mányzati hivatalt működtet, melyhez 2020. januárjától
kérte csatlakozását Balatonrendes is, így a közös hiva-
talt már három település alkotja, ez pedig új távlatokat
nyithat a települési együttműködések terén- jelen-
tette be Badacsonytomaj első embere.

Badacsonytomaj büszke lehet az elmúlt évre, a
megvalósított fejlesztésekre és jó eséllyel tervezheti
a jövőt is- erről már a térség országgyűlési képviselője
szólt az újévi fogadáson. Fenyvesi Zoltán itt jelentette
be, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség elbírálta a
balatoni strandpályázatokat és összesen 77 millió
forint összegű támogatást ítélt meg a badacsonyi
valamint a badacsonytomaji városi strandok további
fejlesztésére. A újévköszöntő végén Földi István espe-
res kérte Isten áldását a helyi közösségre.

Kálóczi Beáta

A TELEPÜLÉS ÉRTÉKEI MEGŐRIZENDŐK
ÉVET ÉRTÉKELT A POLGÁRMESTER, MEGTARTOTTA HAGYOMÁNYOS ÚJÉVKÖSZÖNTŐ

FOGADÁSÁT BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Folytatás az 1. oldalról.

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
- INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed,
és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány
is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.; Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384; 
E-mail: info@cchr.hu; Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
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2020. Január 23-án, csütörtökön az alábbi
településekről elszállítják a fenyőfákat:

- Ábrahámhegy
- Badacsony
- Badacsonylábdihegy
- Badacsonyörs
- Badacsonytomaj
- Badacsonytördemic

Kérjük, a kijelölt napokon legkésőbb reggel 7
óráig helyezze ki a fenyőfa hulladékot az ingatlan
elé!

Társasházakban lakó ingatlantulajdonosok a
gyűjtőkonténerek mellé tehetik ki. A gyűjtés sze-
lektíven történik, ezért kérjük, hogy a hulladék-
gyűjtő edényekbe ne helyezzenek fenyőfát.
Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy a fenyőfa
komposztálásra kerül, ezért a kihelyezett fán
semmilyen hulladék nem lehet (szaloncukor, dísz,
drót, stb.). 

Fenti időpontok után kihelyezett fenyőfa
nem kerül elszállításra, amennyiben az időpont
nem megfelelő, úgy a Hulladék udvarban térí-
tésmentesen leadható.

FENYŐFA
ELSZÁLLÍTÁS

2020. január 25-én 14:00 óra, Egry József Műve-
lődési Ház -  I. Közös Forraltbor főzés Ronda

Pulcsiban.

PROGRAMAJÁNLÓ 2020. első 5 
könyvtárlátogatója 

Vecsey András jóvoltából
ajándék könyvben részesül!



Idén már a tizedik, azaz jubileumi alkalommal jele-
nik meg Badacsonyról és környékéről fényképes fali-
naptár. A sokak által kedvelt és várt, a régi igényeket
kielégítve ezúttal is színes. 

Ajándék minden badacsonyi polgárnak, aki állandó
lakosa a városnak. Csupán csak annyit kell tennie, hogy
elsétál a Badacsonyi Városi Könyvtárba, nyitvatartási
időben: kedd, szerda, péntek 10-18, és szombaton 9
és 13 óra között - és átveheti a 2020. évi naptárt, térí-
tésmentesen. A számos badacsonyi szépséget meg-
jelenítő naptárt egyre többen vásárolják meg a "Bada-
csonyt szeretők" közül. Nem csak a szálláskiadók ven-
dégeiknek, de rokonaiknak, barátaiknak, ismerőseik-
nek - ajándékba. Ez évben is két helyen megvásárol-
ható: Badacsonyban, a Tourinform irodában, nyitva-
tartási időben, 9 és 18 óra között, valamint Badacsony-
tomajon Mejlinger Anitánál az ajándékboltban a Fő
utca 10 - ben, nyitvatartási időben.

„Színes naptárt a színes Badacsonynak!”
Hajrá Badacsony! Vecsey András

badacsony@vecsey.net

November végén már óvodánkban is megkezdőd-
tek az adventi előkészületek, előkerültek a karácsonyi
dekorációk, gyertyák, hogy majd ünnepi pompába
öltöztessük az óvoda épületét. 

Sokat beszélgetünk a várakozás időszakában az
emberi jóság és szeretet fontosságáról, meggyújtjuk
az adventi gyertyákat, felelevenítjük ünnepi dalainkat,
verseinket, játékainkat, mézeskalácsot sütünk a gye-
rekekkel. 

Felállítjuk a betlehemet, megismertetjük a gyere-
keket a kis Jézus születésének történetével.

Nagycsoportosaink minden évben külön műsorral
készülnek az "Idősek Karácsonya" délutánjára, mely-
nek gyakorlása során nagy hangsúlyt fektetünk az
ajándékot adás örömének fontosságára is. A gyerekek
előadásukkal nemcsak Badacsonytomajon, hanem
Káptalantótiban is megörvendeztették az ünneplő
közönséget. Az óvodai karácsony napján a gyerekek
izgatottan érkeztek az óvodába, a reggeli gyülekező

alatt ámulattal ültük körbe a karácsonyfát, közben
karácsonyi dalokat énekelgetve. 

A karácsonyi műsor is meghitt pillanatokkal telt. A
Nyírettyű zenekar koncertje és Melinda néni  köszön-
tője után a kicsik műsora következett, mely még szeb-
bé varázsolta az ünnep fényét.

Ezután a gyerekek nagy örömmel bontották ki és
vették birtokukba a sok-sok ajándékot.             Óvoda
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A badacsonyi Tourinform iroda felújítása miatt a
bankautomatát az OTP leszerelte, így ideiglene-
sen nem üzemel. Megértésüket köszönjük!

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.

AZ OTP 
BANKAUTOMATA

NEM ÜZEMEL!

December 6-án hozzánk is ellátogatott a várva
várt Mikulás. Az óvodás gyermekek sok-sok verssel
és énekkel köszönték meg a tőle kapott ajándékokat.
Ezen a délelőttön az iskolás gyermekek vidám kis
műsorral is kedveskedtek nekünk, melyet hatalmas
tapssal jutalmaztak a kicsik.  Óvoda

A hagyományok, népszokások őrzése óvodánkban
is fontos szerepet kap. Luca napján Eszti óvó néni
vezetésével játszóházat tartunk, felelevenítjük a nap-
hoz kapcsolódó hiedelmeket, legendákat, időjósló
praktikákat, Luca napi tréfákat. Ilyenkor a gyerekekkel
elültetjük a „Lucabúzát” is, amely, ha karácsonyra kizöl-
dül, a következő évre jó termés várható. A programot
mondókázással, énekléssel és körjátékok játszásával
fejezzük be.  Óvoda

MIKULÁSVÁRÁS
AZ ÓVODÁBAN

BADACSONY ÉS
KÖRNYÉKE 

FALINAPTÁR 2020
10., JUBILEUMI KIADVÁNY

KARÁCSONY A PIPITÉR ÓVODÁBAN

DECEMBER 13. 
- LUCA NAPJA



A tavasszal együtt sorban érkeznek Badacsonyba
a friss kulturális és gasztronómiai estek a Hable-
ányba Badacsonyba a Kultkikötő szervezésében.

A tavaszi széllel együtt friss kulturális programok is
érkeznek a Balaton északi partjára. Februárban Falusi
Mariann és Sárik Péter, Dalolva szép az élet, csak el ne
dzsesszük című produkciója, márciusban Kepes And-
rás, Csillagok nyomában című műsora, áprilisban pedig
Iván Szandra és Jász András - I heart swing című zenés
estje látogat a Hableány BISZTRÓ – BORBÁRba. A
legendás helyszín hagyományait őrző, ugyanakkor tel-
jes körűen felújított komplexum közönsége a nívós
produkciók mellé legalább ennyire választékos, többek
között kacsamájból, kaviárból, kecskesajtból, és még
számos gasztronómiai különlegességet tartalmazó
menüsorból – és természetesen ízletesebbnél ízlete-
sebb balatoni borok közül válogathat. 

2020. február 8. (szombat) 19.30 óra /vacsorajegy-
gyel: 18.30-tól/: Falusi Mariann és Sárik Péter, Dalol-
va szép az élet, csak el ne dzsesszük

Falusi Mariann és Sárik Péter 2009 óta játszanak
együtt. Első műsorukat magyarországi premierje után
New Yorkban mutatták be, hatalmas sikerrel. Azóta
több közös produkciót hoztak létre, de legjobban ket-
tesben szeretnek játszani. Duó koncertjeik igazi zenei
csemegék, előadásukban az ismert magyar és világs-
lágerek, jazz örökzöldek, kuplék békésen megférnek
egymás mellett, ők pedig boldogan csaponganak stí-
lusok és korok közt, míg közönségük minden koncer-
ten velük énekel – ami vélhetően az ikonikus közösségi
tér, a Hableány falai között sem lesz másként…
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A világ változik, s mi hagyjuk, hogy bennünket is
változtasson, átváltoztasson. Ugyanis elhittük a világ-
nak, hogy a szeretet nagyságát a tárgyiasult ajándé-
kokkal kell kifejezni, azt tanítottuk a gyermekeinknek,
unokáinknak, hogy karácsonyi ajándék értékét a mére-
te és ára határozza meg- így fogalmazott Krisztin N.
László az Idősek Karácsonyán. Badacsonytomaj pol-
gármestere azt is mondta a hallgatóságnak: karácsony
a legszentebb emberi ünnep. Jézus Krisztus szüle-
tésnapja, amely az évezredek alatt a Megváltó köszön-
tése mellett a megtisztulni kívánó, jobbá válni akaró,
az egymást szeretni akaró emberek legszebb ünnepe,
mérföldköve is lett.

Az Idősek Karácsonyán köszöntötték a település
legidősebb polgárát, Pintér Károlyt egy ajándékcso-
maggal is meglepték a képviselőtestület tagjai.

A város hagyományos programján a helyi óvodá-
sok, iskolások és az Ezüst Kükapu Táncegyüttes adott
ünnepi műsort. Kálóczi Beáta

IDŐSEK KARÁCSONYA

Karácsonyi dallamok, illatos finomságok csalogat-
ták a vendégeket az ádventi időszak utolsó napjaiban.
A jótékonysági ádventi vásárnak már nagy hagyomá-
nyai vannak a településen, a programot korábban a
forgalomtól elzárt Fő utcán tartották, idén először a
nyáron átadott megújult Tájház udvar biztosította a
helyszínt.

Ajándéktárgyakat, mézeskalácsot és karácsonyi
díszeket is árultak a vásárban a kitelepült helyi civil
szervezetek, az iskolások saját standon kínálták por-
tékájukat, de most is eljött az óvoda és az iskola szülői
munkaközössége, a Nők a Balatonért Egyesület helyi
csoportja vagy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület.
A hűvös estéken a többi között finom teákat és nap-

raforgómézzel készült forralt bort is kínáltak a vendé-
geknek.

Az egy héten át tartó ádventi vásár jótékonysági
napján a Tördemic Táncegyüttes tagjai Szabó Csaba
vezetésével három környékbeli, a karácsonyi ünnep-
körhöz kapcsolódó szokást, köztük a hungarikummá
vált regölést elevenítették fel a szépen feldíszített
téren. A jótékonysági program a Brass Dance koncert-
jével zárult, a vásár bevételét ezalkalommal is jótékony
célra ajánlották fel a szervezők. Kálóczi Beáta

ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR
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KULTKIKÖTŐ 
A HABLEÁNYBAN

Kepes András, Falusi Mariann és Iván Szandra is fel-
lép majd a megújult Hableány Bisztróban
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2019. december 20-án megtartotta alakuló közgyű-
lését a Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma Egyesület,
melynek célja, hogy a badacsonyi, badacsonytomaji
és badacsonyörsi fiatalokat összekovácsolja és pezsgő
közösségi életet teremtsen a számukra. Az Egyesület
Alapszabálya így fogalmaz: „Célunk egy olyan közösség
létrehozása, amely felhívja a figyelmet településünkre
és az ott élő fiatalokra. Fórumot szeretnénk teremteni
a tenni vágyó fiataloknak, akik gondolkodnak Bada-
csonytomaj jobbá tételében és aktívan részt szeretné-
nek venni annak alakításában. Szeretnénk feltárni a fia-
talok problémáit és azokra közösen megoldásokat
keresni. Az Egyesület közösséget kíván nyújtani azoknak
a fiataloknak, akiket érdekel a közösségi élet és vala-
milyen módon részt kívánnak venni benne.”

A Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma 18 alapítóval
jött létre, melyhez azóta 25 új tag csatlakozott, így
jelenleg az Egyesület 43 taggal büszkélkedik. Az ala-
kuló közgyűlés 5 tagú Elnökséget és 3 tagú Felügye-
lőbizottságot választott. Az Elnökség tagjai Kiss Laura,
Mékli Miksa, Pintér Laura, Szombathelyi Dávid, Takács
Lajos. A FEB tagjai: Babcsán Vanessza, Borbélyné
Galambos Gabriella, Molnár Mátyás.

Az újonnan alakult ifjúsági klub nem tétlenkedett,
hiszen a megalakulás után egy héttel már megren-
dezésre is került az első Badacsonytomaji Fifa Lab-
darúgókupa, amire 16 fő jelentkezett. Melynek ered-
ménye az alábbiak szerint alakult: 1. Bodó Marcell 2.
Ódor Ádám 3. Hajnal Dániel 4. Pruska Bence. A Fifa

mellett lehetőség volt mini ping-pong, darts, ki nevet
a végén játékokban részt venni, melyekben a jövőben
szintén versenyek megrendezését tervezik a fiatalok.

Emellett a Káptalantóti Sport és Kulturális Egye-
sülettel közösen adománygyűjtést hirdettek a tapolcai
Assisi Szent Ferenc állatmenhely számára petárda
helyett ételt címmel, melyre három köbméternyi szá-
raz táp, konzerv és szalámi gyűlt össze, amit december
31-én átadtak a menhely vezetőjének, melyet ezúton
ismét köszönünk!

A következő programjukra sok szeretettel várnak
minden kedves érdeklődőt az Egry József Művelődési

Házban, 2020. január 25.-én, 14:00-kor  megrendezen-
dő I. Közös Forraltbor főzés Ronda Pulcsiban verseny-
re! A nevezéssel és további információval kapcsolatban
az alábbi elérhetőségeken van lehetőség jelentkezni,
badacsonyifiatalokforuma@gmail.com e-mail címen,
a Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma facebook oldalon
vagy a 06202996080-as telefonszámon!

Ha felkeltettük az érdeklődésed, akkor keress min-
ket bátran facebookon vagy írj e-mailt (badacsonyifi-
atalokforuma@gmail.com), oszd meg ötleteidet és
légy te is része a BFF csapatnak!

Molnár Kármen Lilla

Fotó: Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma EgyesületFotó: Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma Egyesület

MEGALAKULT A BADACSONYTOMAJI FIATALOK FÓRUMA
Folytatás az 1. oldalról.

25. Tóth József – Varga Szilvia
Bolf Sándor – Tóth Melinda
Libinyi Zoltán – Kékesi Rozália
Páros Zsolt – Szofner Margit
Békássy János – Tasner Mónika
László András – Koncz Ottilia
Ángyán Sándor – Nagy Anita

50. Tölli Ferenc -Kovács Ibolya
Frantal Gyula – Németh Erzsébet

60. Huszár László – Kelemen Ibolya
Fókás Elemér – Tompos Mária

A 2020-BAN 
JUBILÁLÓ 

HÁZASPÁROK

A badacsonyi TOURINFORM IRODA segít!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a szobakiadókat,

hogy irodánk segítséget nyújt az NTAK regisztráció
elvégzéséhez. 

Amennyiben valakinek decemberben nem sikerült
megcsinálni az NTAK regisztrációt a www.ntak.hu olda-
lon, keressen bennünket január hónapban is bátran!

Ha technikai segítségre van szükség a regisztrá-
cióval vagy a szálláshelykezelő szoftverrel kapcso-
latban, keressék a 06-1/5858-588-as telefonszámot
hétfőtől vasárnapig 0-24 óra között, vagy írjanak e-
mailt az ugyfelszolgalat@ntak.hu címre! További infor-
mációt valamint a felhasználással kapcsolatos tud-
nivalókat a www.info.ntak.hu oldalon találhatnak.

NTAK REGISZTRÁ-
CIÓ JANUÁRBAN IS!

Január 25. szombat: Badacsony Tanösvény Körtúra
Szakvezetéses téli túra Pál-forduló napján. Megis-

merkedünk e csodás hegy élő és élettelen termé-
szeti értékeivel, valamint kultúrtörténetével.

Indulás: 10.00 óra; Szegedy Róza Ház (Badacsony,
Kisfaludy út 17.)

Február 8. szombat: Téli Holdfénytúra a Badacso-
nyon 

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.

Indulás: 15.00 óra; Szegedy Róza Ház (Badacsony,
Kisfaludy út 17.) 

Február 22. szombat: Túra a tördemici sziklák alatt
A szakvezetéses túra ezúttal a Badacsony kevésbé

ismert északi oldalát mutatja be a természet kedve-
lőinek és a túrázást szeretőknek. Bejárjuk a bányákat,
majd a Kőkapun keresztül felkapaszkodunk a hegy
tetejére és végül a Bujdosók lépcsőjén ereszkedtünk
le a 3 órás túra befejezéseként.

Indulás: 10.00 óra; Badacsonytördemici Faluház
(Hősök útja 12.)

A túrákon való részvételhez előzetes bejelent-
kezés szükséges a badacsonyi Tourinform irodában
személyesen (címe: 8261 Badacsony, Park utca 5.) ;
vagy telefonon:06 87 531 013; vagy  e-mailben: bada-
csonytomaj@tourinform.hu. Részvételi díj: gyermek-
eknek:  6 éves korig: ingyenes; 6-14 éves korig:  500,-
Ft/fő; felnőtteknek:  1.000,- Ft/fő

SZAKVEZETÉSES ÉLMÉNYTÚRÁK
TÉLEN IS!

A 2020-as esztendőben az alábbiakra szeretnénk
felhívni a figyelmet:

Közeledik a fogási naplók leadásának határideje
- 2020. 02.28.

Kérjük a fogási naplókat szabályosan kitöltve a
Tájház udvarban lévő Ponty Fanatik horgászbolt ajta-
ján található postaládába bedobva, vagy az egyesület
hivatalos székhelyére címezve BSHE 8258 Bada-
csonytomaj József Attila utca 20. címre postai úton
eljuttatni.

A Badacsonyi Horgászvizsga Bizottság az első
negyedévben az alábbi időpontokban tart vizsgát -
minden hónap utolsó péntekén a badacsonytomaji

könyvtárban 16 órai kezdettel:   január 31., február 28.,
március 27.

A 2020-as állami horgászjegyeket megigényeltük,
annak kézhezvétele után haladéktalanul megkezdjük
az értékesítést, melynek helyéről és idejéről tájékoz-
tatást adunk a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület
facebook oldalán is.

A BSHE 2020. február 16. (vasárnap) tartja rendes
éves küldöttgyűlését.

Az egyesület a Badacsonytomaj Város Képvise-
lő-testületétől kapott támogatással elszámolt.

Badacsonyi Sporthorgász Egyesület minden tag-
jának jó fogásban gazdag új évet kívánunk.

A BADACSONYI SPORT-
HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI 



GYÜMÖLCSÖS PEZSGŐKKEL SZERETNÉ „BERÚGNI AZ AJTÓT” A VARGA PINCÉSZET

VÁLTOZNAK A FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK
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EGÉSZ ÉVBEN BADACSONY: 
BORBARANGOLÁS BORVACSORÁK

2020. ÉV ELEJÉTŐL
Elérkezett 2020. év, beköszöntött a tél, de Bada-
csonyban most sem csendesedik az élet. A Bada-
csonyi Céh Turisztikai Egyesület egész évben nyitva
tartó tagjai, vendéglátók és borászatok újra külön-
leges borvacsorákkal várják a bor és gasztronómia
szerelmeseit. Az évek óta teltházzal zajló rendez-
vénysorozattal azt is bizonyítani szeretnék, hogy
ősszel és télen legalább annyira izgalmas Bada-
csony, mint a nyári időszakban. 

A Borbarangolás borvacsorák szombat estén-
ként páratlan lehetőséget nyújtanak, hogy szó szerint
testközelből ismerjük meg az adott pincészet vagy
étterem tulajdonosát és családját.

Az idei Borbarangolás évadban – november 23.
és június 20. között - 24 szombaton 19 különböző
helyszínen 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 színe-
síti még az estét: koncertek, dűlő- vagy pincetúra,
fajtakóstoló és egyéb meglepetés programok. A
vacsora végén minden vendég ajándékot is kap a
házigazdától.  A borvacsorákon előzetes bejelentke-
zéssel lehet részt venni, és érdemes időben foglalni
a nagy érdeklődére való tekintettel.

Januári és februári borvacsoráink:
január 18., 18.00 óra – Istvándy Borműhely (+36-
30/650-2476)
január 25., 18.00 óra – Hableány (+36-20/316-0163)
február 1., 18.00 óra – Hotel Neptun Badacsony (+36-
20/278-6616)
február 8., 18.00 óra – Hableány (+36-20/316-0163)
február 15., 18.00 óra – Hotel Bonvino Wine & Spa
(+36-87/532-210)
február 22., 18.00 óra – Dobosi-Stier Pincészet Bada-
csonyi Fröccsterasz(+36-30/868-1361)
február 29., 18.00 óra – Laposa Birtok (+36-20/777-
7133)

A Magyarországon évente 14 millió palack bort
értékesítő badacsonyörsi Varga Pincészet mostan-
tól nem csak borokat, hanem prémium pezsgőket
is készít. Több éves tapasztalatgyűjtés, kísérletezés
eredménye a Friss Aranymetszés Extra Dry gyü-
mölcsös pezsgőcsalád, amit az elmúlt évek egyik
legkedveltebb fajtája az Irsai Olivér, illetve a szintén
népszerű Pinot Noir rozé, valamint egy házasítás,
azaz küvé alkot. A gyümölcsös pezsgőkkel a pin-
cészet új fogyasztási szokásokat szeretne elindítani
a boroknál már bevált friss gyümölcsös trendet
követve.

A borfogyasztással szemben a pezsgőzés még
mindig szezonális jellegű, elsősorban az év végi
ünnepekhez kapcsolódik. Hazánkban évente min-
tegy 20 millió palack pezsgő fogyasztásnak kb. a
fele az év utolsó két hónapjára esik.

A Varga Pincészet Friss Aranymetszés gyümöl-
csös pezsgő termékcsaládjával jelent meg az idei
ünnepekre, amelynek mind a három tagja extra szá-
raz. „Ez az az időszak, amikor a kereskedelem szívesen
fogad új pezsgőket. Mivel elsősorban a szilveszteri koc-
cintás hagyománya miatt, az éves értékesítésnek a
fele az év utolsó két hónapjára koncentrálódik.” – tájé-
koztat Varga Máté Péter tulajdonos ügyvezető. „A
szénsavas alkoholos italok egyre jobban kibontakozó
divatja miatt már néhány éve gondolkodtunk a prémi-
um pezsgőgyártás elindításán. Szerettünk volna valami
újszerű, innovatív megoldással megjelenni. Néhány
éves kísérletezés után sikerült a gyümölcsös borokhoz
hasonló illat- és ízvilágú pezsgőket készíteni, amellyel
pillanatnyilag egyedül vagyunk a piacon. Ha a borá-
szat, a sörgyártás vagy a gasztronómia legújabb irány-
zatait nézzük, látható, hogy egyre nagyobb szerepet
kap az alapanyagok természetes jellegének bemuta-
tása, a frissesség megőrzése és az egyszerűségre való

törekvés. Érdekes, hogy a pezsgőkészítésben eddig
sem nálunk, sem külföldön nem jelent meg ez az irány.”

A borfogyasztási szokások változásáról már a
nagyobb tapasztalattal és időbeni áttekintéssel ren-
delkező alapító tulajdonos Varga Péter beszél. „A bor-
fogyasztási szokások mindenhol a világon változnak,
de a leggyorsabban azokban az országokban, ahol
van saját szőlő-bor termelés, de nincs vagy gyenge a
tradíció. Nálunk 45 év kommunizmus elszakította a ter-
melők és fogyasztók közötti kapcsolatot, ezt próbáljuk

újra felépíteni az elmúlt bő két évtizedben. Mivel a
magyar családoknál nincs meg a több évtizedes vagy
akár évszázados kötődés a termelőkhöz, fajtákhoz,
borstílusokhoz mint például Olaszországban, Francia-
országban vagy akár a szomszédos Ausztriában, a
magyar borfogyasztó sokkal fogékonyabb az új ter-
mékekre, stílusokra. Ennek az eredménye, hogy
Magyarországon a rozédivat nagyságrenddel erősebb
lehetett, mint más országokban Európában. Hasonlóan
erős, mint az USA-ban, ahol nem a tulajdonviszonyok
változtak, hanem a szőlő-bor termelés és a borfogyasz-
tás erősödött meg az utóbbi évtizedekben. Reméljük,
hogy az újdonságokra még mindig nyitott magyar
fogyasztók jól fogadják majd gyümölcsös pezsgőinket
és beépítik őket a borainkhoz hasonlóan a napi
fogyasztásukba is. A borfogyasztásban ugyanis az a
tapasztalatom, hogy egyre kevésbé szezonális jellegű.
Húsz évvel ezelőtt, ha nem is olyan koncentráltan, mint
a pezsgőfogyasztás, a borfogyasztás fő időszaka is a
december végi ünnepekre, illetve a novemberi és dec-
emberi nagy névnapokra esett. Jelentős volt még a
húsvét is, de kifejezetten gyenge időszaknak számított
a nyár. Ma a november, december és a húsvét még
mindig számottevő, de egy átlagos hónaphoz képest
nem kétszeres, hanem maximum 20 százalékos kiug-
rást jelent. Megnőtt viszont a jelentősége a nyárnak,
ma már a három nyári hónap jelenti a borászati fő sze-
zont. A fogyasztás szezonális jellegének csökkenése
az életmód változásával van összefüggésben. A nyári
társasági, baráti összejövetelek utazások és nyaralás
több fogyasztást generálnak, mint a létszámukban
fogyatkozó családok ünnepei, a nagy névnapok már
más nevekhez kapcsolódnak és kialakult egy egész-
ségre, illetve szórakozásra irányuló kulturált borfo-
gyasztás. Borivóból borkóstolóvá vált a magyar, a kós-
tolás viszont a mindennapok részévé vált.”Varga Péter a Varga Pezsgő Cuvée-vel

Fotó: Varga PincészetFotó: Varga Pincészet

2019-ben advent első vasárnapja december else-
jére esett, aznap tartottuk meg a hagyományos kará-
csonyfa állítási ünnepségünket. Hála és köszönet, a
lakosság szép számmal eljött. Szeretnénk, ha mindenki
sajátjának érezné a közösségi rendezvényeket. Nagy
örömünkre szolgált, hogy ezennel megtisztelt ben-
nünket a jelenlétével és segítségével Polgármester úr,
Alpolgármester Úr és a képviselő-testületből is jó
néhányan. A fa közös díszítése után a Vánkosban mele-
gedtünk meg, az Egyesület vendégül látta a megje-
lenteket forralt borral, teával és tagjaink valamint a
Vánkos csapata által készített süteményekkel. Jó volt
együtt lenni, beszélgetni az ünnepvárás első napján. 

Ezúton kívánunk településünk minden lakójának,
nyaralójának eredményes, szép új évet!

Simonné Visi Erzsébet elnök, BÖÉE

Fotó: BÖÉEFotó: BÖÉE

ÖRSI KARÁCSONY-
FA ÁLLÍTÁS



Januárban újra Gasztrohegy, a legvadabb hétvégével
jönnek Badacsony vendéglátói. A 2018 őszén elindított
Gasztrohegyet az egész évben nyitvatartó badacsonyi
vendéglátóhelyek hívták életre, mára 10 étterem csat-
lakozott a programhoz, mellettük szálláshelyek, busz,
bérlet és vezetett túrák segítik Badacsony gasztronó-
miájának megismerését. Az áprilisig tartó Gasztrohegy
idén majd októberben indul újra.
(A januári VADÁSZIDÉNY menüje lent található)

A badacsonyi helyek összefogásával itthon először
valósult meg ilyen különleges gasztrotúra. A szervezők lel-
kesedése kezdettől találkozott a vendégekével, ezért idén
fejlesztettek is: a poharat és buszjegyet tartalmazó jeggyel
szabadon lehet kalandozni, az 5 tételes kóstolót tartalmazó
bérlettel kedvezményesen lehet kóstolni, de minden Gaszt-
rohegy szombaton elindulnak a vezetett túrák, ahol sze-
mélyesen lehet találkozni a vendéglátókkal.

Ősszel, télen és tavasszal Badacsonyban mindenre több idő jut: összegyűlni,
beszélgetni, ételeket komponálni, jóízűeket sétálni és végig kóstolni az adott szezon
kínálatának legjavát. 10 vendéglátóhely, 7 tematikus gasztrohétvége és a Badacsony
egy olyan arca, amit csak ilyenkor, a nyugodtabb, alaposabb kóstolgatásra alkal-
masabb évszakokban lehet igazán felfedezni. A vulkanikus borokhoz izgalmas éte-
leket álmodnak a hegy vendéglátói és mindenkit arra invitálnak, hogy ismerje meg
fogásról fogásra, lépésről lépésre Badacsonyt.

IDŐPONTOK:
Január 18-19. Gasztrohegy 11. – Vadászidény - Badacsonyban nemcsak szőlő

van: az erdőkből télen előjönnek az ott élő vadak is. Őz, szarvas, vaddisznó kerül a
tányérokra, bogyókkal, borokkal, ahogy kell. Tavaly nagy sikere volt, idén új ételekkel
repetázunk.
Link: http://www.facebook.com/events/1245307572318763/
Ételek:
• Tölgyes Kúria - Zellerleves, fürj rilette, dió mousse / Vaddisznó tarja káposztákkal,
árpagyöngy ropogóssal
• Hotel Bonvino Borbár - Mangalica szalonnába gönygyölt vadnyúl combfilé, vada-
san, zsemlegombóc / Csokoládé mousse, erdei szeder ropogós

• Borbarátok Vendéglő - Zsályás erdei gombaleves, kap-
ros túrógombóc / Konfitált őzcsülök, rosé jus, sütőtökös-
birsalmás gnocchi
• Istvándy Birtok és Borműhely - Szarvas vadas zsemle-
gombóccal / Sütőtök mousse ropógós gesztenyével,
birsalmával
• Tilia Borvendéglő - Gemenci vadgulyás / Túrófánk erdei
bogyósok lekvárjával
• Pláne Badacsony borterasz - Vadnyúl rilette
• Hableány - Vadkocsonya• cékla •torma      
/ Vaddisznószűz•mogyoró•répa•kumkvat

• Kisfaludy-ház Étterem - Vörösboros őzlapocka céklás
tócsnival
• Vánkos - Szarvas pörkölt lekváros derelyével, Túrótorta
forró erdeigyümölcs öntettel (pohárdesszert)
• Laposa Birtok - Muflon szűz, édesburgonya

Február 15-16 Gasztrohegy 12. – Disznóságok – Ez az a hétvége, amihez nincs
mit hozzáfűzni. Disznótoros, füstölt illat, friss portékák a disznóvágás után, még az
is lehet, hogy a borok mellé a pálinka is előkerül. Kint a deres Badacsony, bent cse-
répkályha, idő, pihenés, falatozás. Hogy legyen energia tovább sétálni!
Link: https://www.facebook.com/events/456791861845617/
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Ünnepélyes keretek között adták át a Kiss József
Alapítvány tulajdonában álló Fő u. 1 szám alatti ingat-
lanban kialakított Idősek Napközi Otthonát. 

A Kiss József Alapítvány indulása óta segíti a helyi
idősek szociális ellátását, a többi között a szociális
étkeztetés támogatásával vagy az idősek üdülteté-
sével- hangsúlyozta köszöntőjében Krisztin N. László
polgármester. Erős szociális ellátás csak ott tud meg-
valósulni, ahol a helyi közösség- a civil és az önkor-
mányzati szféra, az egyház és a helyi vállalkozások
összefognak- erről már az EMMI főtanácsadója,
Gerencsér Balázs beszélt az átadási ünnepségen. Ez
a beruházás is jelzi, hogy nemcsak az iskolásokra, az
óvodásokra vagy a turisztikai fejlesztésekre gondol
a városvezetés, hanem a helyi idősekre is- hangsú-
lyozta Fenyvesi Zoltán, a térség országgyűlési kép-
viselője.

Az akadálymentesített otthonban könyvtárszoba,
társalgó és egy kis konyha is helyet kapott, az egyik
helyiségben pedig a névadó tiszteletére hoztak létre
egy emlékszobát, melyben Kiss József egykori sze-
mélyes tárgyai is megtalálhatók- mondta el Sall
Csaba, az alapítvány kuratóriumi elnöke. A templom
szomszédságában lévő épületet, melyben mostantól
a Kiss József Idősek Napközi Otthona működik Földi
István esperes-plébános áldotta meg.

MEGNYITOTT A KISS JÓZSEF IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA

FOLYTATÓDIK A GASZTROHEGY MÁSODIK ÉVADA!

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B. Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Szeretettel várjuk településünk nyugdíjas lakóit a nemrég megnyílt Idősek
Napközi Otthonában minden héten, hétfőtől-péntekig egy baráti beszélgetésre,
társasjátékra vagy kártyázásra, de az Otthonban tévézésre és videó film vetítése
is van lehetőség.

Társaságban az idő is jobban telik, az odalátogatókat meleg teával fogadjuk. 

Meg lehet tekinteni az alapítványtevő bútoraival - tárgyaiból berendezett
emlékszobát is.

Nyitott ajtóval várjuk a látogatókat 10,00 - 17,00 óra között.
Badacsonytomaj, Fő utca 1. (Szent Imre templom mellett).

Sall Csaba kuratórium elnök

A KISS JÓZSEF IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA KÖZLEMÉNYE 



„Igen emberségesen bántak velünk” (ApCsel 28,2)
Kétszázhetvenhat hajótörött érkezett egy szigetre

a Földközi-tengeren, miután két hétig hánykódott a
hajó a viharban. Ezek az elázott, kimerült és rémült
emberek megtapasztalták tehetetlenségüket a termé-
szeti erőkkel szemben, és szembe találták magukat
még a halállal is. Volt köztük egy fogoly, aki Róma felé
tartott, hogy ott a császár ítéletet mondjon felette. Igaz,
manapság is hasonló híreket hallunk, de ez Pál apostol
története, aki Rómába tartott, hogy ott a vértanúsággal
koronázza meg evangelizációs tevékenységét. A Gond-
viselésbe vetett rendíthetetlen hite tartotta fenn őt, és
annak ellenére, hogy fogoly volt, bajtársainak is segít-
ségére tudott lenni, míg el nem vetődtek Málta partjaira.
Itt a sziget lakói eléjük mentek, és odahívták őket föl-
melegedni egy nagy tűzhöz, és gondoskodtak róluk.
Három hónap múlva pedig, a tél vége felé, ellátták

őket mindennel, amire szükségük volt ahhoz, hogy biz-
tonsággal tovább induljanak. „Igen emberségesen bán-
tak velünk”

Pál és hajótörött társai nagyon meleg és konkrét
emberséget tapasztaltak a helyiek részéről, akikhez
addig még nem jutott el az evangélium fénye. Nem
sietősen vagy személytelenül fogadták őket, hanem a
vendégek szolgálatára álltak, kulturális, vallási vagy
társadalmi előítéletek nélkül. Ez csak akkor lehetséges,
ha az egész közösség és az egyes személyek is
magukra veszik a problémát. Minden ember termé-
szetéből adódóan képes arra, hogy befogadja a mási-
kat. Mint teremtmény magában hordozza az irgalmas
Atya képét, akkor is, ha még nem lobbant benne lángra
a keresztény hit, vagy meggyengült volna. Az ember
szívébe van írva ez a törvény, melyet Isten igéje Ábra-
hámtól fogva Jézus egészen meglepő kijelentéséig
fénybe helyez és nagyra tart: „Idegen voltam, és befo-
gadtatok.”  Az Úr fölkínálja kegyelmének erejét, hogy a
mi törékeny akaratunk eljuthasson a keresztény sze-
retet teljességére. Pál ezzel a történettel arra is tanít,
hogy bízzunk Isten gondviselésszerű közbelépésében,
és ismerjük fel, értékeljük a sok jót, amit mások konkrét
szeretetéből kapunk, akikkel az élet összehoz. „Igen
emberségesen bántak velünk”

Az Apostolok Cselekedeteinek ezt a versét javasol-
ták a Málta szigetén élő különböző felekezetű keresz-
tények az egység imahetére mottóul 2020-ban. Ezek a
közösségek nagyon sok kezdeményezést indítottak el

közösen a szegények és a menekültek javára. Ételt osz-
tanak, ruhát és játékot a gyerekeknek, valamint angol
nyelvet oktatnak, hogy segítsék a társadalmi beillesz-
kedést. Szeretnék növelni a befogadóképességüket, és
ezzel egyidőben elmélyíteni a közösséget a különböző
egyházakhoz tartozó keresztények között, hogy a közös
hitükről tudjanak tanúságot tenni. Mi vajon hogyan
teszünk tanúságot testvéreinknek Isten szeretetéről?
Hogyan járulunk hozzá, hogy egységes családok, szo-
lidáris települések és igazán emberséges társas kap-
csolatok épüljenek? Chiara Lubich ezt ajánlja: „Jézus
megmutatta nekünk, hogy szeretni azt jelenti: elfogad-
juk a másikat, ahogy van, úgy, ahogy Ő elfogadott mind-
annyiunkat. Elfogadjuk a másikat, ízlésével, gondolata-
ival; hibáival, azzal együtt, hogy más, mint mi vagyunk.
[…] Ez azt jelenti, hogy magunkban helyet készítünk neki,
elűzve szívünkből minden elhamarkodott véleményt,
ítéletet és ösztönös elutasítást. […] Akkor szerezzük a
legnagyobb dicsőséget Istennek, ha erőfeszítéseket
teszünk, hogy elfogadjuk a felebarátunkat, mert így vet-
jük meg a testvéri közösség alapjait. Semmi nem okoz
akkora örömet Istennek, mint az emberek közötti igazi
egység. Az egység Jézust hívja közénk, és az Ő jelenléte
mindent átformál. Így közeledjünk hát minden feleba-
ráthoz, fogadjuk el őt teljes szívünkből, hogy előbb vagy
utóbb megszülessen vele a kölcsönös szeretet.”

L M István atya
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Krisztin N. László polgármester
minden hónap első H.: 14.00-16.00 óráig,
Hartai Béla alpolgármester
minden hónap harmadik H.: 14.00-16.00 óráig
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második H.: 14.00-15.00 óráig
Wolf Viktória jegyző
minden hónap első Sz.: 13.00-16.00 óráig
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: Nyitvatartás: május 3-tól októ-
ber 3-ig. K-Szo.: 10.00-17.00; V-H: Zárva
Orvosi rendelők (Badacsonytomaj, Kert u. 32.)
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Ideiglenesen új címen: Badacsony, Park utca 5.
(Halászkert Hotel recepciója előtt)
Tel.: +36-87/531-013; email: badacsonytomaj@tou-
rinform.hu; web: www.badacsony.com
Nyitvatartás:  január 6-tól április 30-ig hétközna-
pokon 10-16h
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