
Áder János köztársasági elnök 2019. október 13-ra tűzte
ki az önkormányzati választás időpontját. A Badacsony
Újság választási mellékletében megismerhetik olvasó-
ink a helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba
vett és az önkormányzati választáson induló polgár-
mesterjelölteket és önkormányzati képviselőjelölteket.

Tudósításunk a 3. oldalon.

BADACSONY
Havonta megjelenő közéleti lap

XXIX. évfolyam 9. szám | 2019. SZEPTEMBER

ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁS 2019

Az államalapítás ünnepén adták át ünnepélyes keretek
között Badacsonytomaj legújabb fejlesztéseit. Európai
Uniós támogatással újulhatott meg a tájház udvar, meg-
újult az iskola előtti parkoló, a településre új elektromos
buszok érkeztek, valamint elindult a BaBi névre keresztelt
új közbringarendszer is.

Beszámolónk a 4. oldalon.

ÚJABB FEJLESZTÉSEK 
KÉSZÜLTEK UNIÓS 
TÁMOGATÁSSAL

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

55. alkalommal rendezték meg az ország egyik leghosszabb és legszínesebb szüreti felvonulását.  A forgatagban
néptánc együttesek, fúvószenekarok is bemutatkoztak, de jöttek lovasok, sőt gólyalábasok is a Badacsonyi
Szüretre. A háromnapos rendezvényen szórakoztató és családi programok várták az érdeklődőket, a Badacsony
Parkban pedig helyi borászok kínálták a hegy levét.

www.badacsonytomaj.hu

BADACSONYI SZÜRET



Augusztus 19-én rendezték meg a Badacsonyi Fényvarázst, mely minden évben izgalmas és külön-
leges élményt kínál a látogatóknak. Kísérő programként idén kapcsolódott a rendezvényhez a Vitorlás
Kikötő is, ahol egész nap malacsütéssel várták az éhes nézelődőket és érdeklődőket. 

A Badacsonyi Kikötő mólóján és környékén hemzsegtek a nézelődők, a terület megtelt családokkal,
baráti társaságokkal.

Az idei Fényvarázs egy látványos vízi parádéval kezdődött, ahol a feldíszített, kivilágított vitorlások
egymás után elhagyták a Badacsonyi Kikötőt, hogy a Balaton vízéről élvezhessék a tűzijátékot! A kivonulást
zenei aláfestés színesítette. A Part FM műsorvezetője: Juhász Bálint, hangulatfelelős érdekes információkat
osztott meg a nézőkkel a vitorlások tulajdonosairól, a hajók neveiről és folyamatosan tájékoztatta a kilá-
togató közönséget az est hátralévő részéről. 

A tűzijáték számított az est fénypontjának, ami idén hosszabb és szebb volt, mint az eddigi években,
sokan jegyezték ezt meg a tömegben.

A légi parádét követően a színes égőkkel, led-csíkokkal feldíszített vitorlások, hajók nagy ováció kísé-
retében bevonultak a kikötőbe, hogy az est hátralévő részében a Vitorlás Kikötőben táncoljanak, mulas-
sanak DJ Rádai retro discojában.

Farkas Judit

Szeptember 2-án a Tatay Sándor Iskolában 150
tanuló kezdte meg a tanévet. A pedagógus létszám
is bővült, három új tanárt tudtunk felvenni a Balaton-
füredi Tankerület jóváhagyásával. Az eddigi hiány-
szakok (biológia, kémia) oktatását is el tudjuk látni,
így a szakos ellátottság intézményünkben 100%.

Nagy öröm, hogy az idei évtől Nemesgulács és
Kisapáti is bekerült a mi beiskolázási körzetünkbe.
Iskolánk jó hírét mutatja, hogy 10 tanuló jár ki hozzánk
Tapolcáról .

Az iskola kimagasló felszereltsége és aktív, jól
felkészült tanári gárdája biztosítja a tanulók részére
a színvonalas oktatást.

Az idei évben is sok segítséget kapunk az önkor-
mányzatoktól. A Badacsonytomaji Önkormányzat
finanszírozza 5 szakkörünk működését, szállítja az
örsi gyerekeket és kifizeti tapolcai tanulók buszbér-
letét. Köszönjük a támogatást!

Tanulóinknak igyekszünk minél több lehetőséget
biztosítani a sport, a kultúra és a tantárgyi versenyek
tekintetében. Helyben működik a Tapolcai Járdányi

Pál Zeneiskola kihelyezett tagozata, ahol furulyát és
zongorát lehet tanulni. A Színvonal Művészeti Iskolá-
ban pedig különböző képzőművészeti technikákkal
ismerkedhetnek meg a gyerekek.

Ebben a tanévben is fontosnak tartjuk azt, hogy
a tanulókat a hagyományos emberi értékekre nevel-

jük, úgy mint a szorgalom, segítőkészség, szeretet,
egymás tisztelete, megértése, elfogadása, hazasze-
retet. Olyan munkatervet állítottunk össze, mely a
tantárgyi órákon és a szabadidős tevékenységekben
is ezeket a régi értékeket hangsúlyozza.

Bízunk abban, hogy az új tanévben is számítha-
tunk a szülők segítségére és az eddigiekhez hason-
lóan együtt tudunk működni a gyerekeink érdeké-
ben.

Minden diákunknak, pedagógusnak és a kedves
szülőknek is eredményekben gazdag, sikeres tan-
évet kívánok!

Krisztin N. Lászlóné
intézményvezető
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BECSENGETTEK

A KÁPOLNA 
BÚCSÚJA

Apostoli szent királyunk 20 éves lehetett, amikor
a magyar nép királya lett, kegyelmi ajándéka volt a
keresztény hit. István király szó szerint értelmezte az
evangéliumot, magában soha nem a királyt nézte,
hanem a megváltásra szoruló embert- fogalmazott
homíliájában Földi István a Szent István király kápolna
búcsúján.

A szentmisén az esperes-plébános arról is szólt
prédikációjában: államalapító királyunk megkapta a
hit ajándékát, erre a sziklára, Krisztusra építette nem-
csak családja, hanem a nemzet, saját népe életét is.
Életszentségének gyümölcse mi magunk vagyunk,
István utódai. Az ünnepi szentmise keretében az
esperes-plébános megáldotta az új kenyeret is.

A megáldott új kenyeret Badacsonytomaj pol-
gármestere, Krisztin N. László szegte meg.

A szentmise végén a hívek is vihettek az új
kenyérből, valamint szeretetvendégség keretében
helyben el is fogyaszthatták azt.

Dr. Sellyei Ferenc halála miatt a gyermek egész-
ségügyi ellátás helyettesítéssel történik, a rendelési
idő a következőképpen változott: 

Dr. Karasszon Diána szigligeti háziorvos rendel: 

Badacsonytomajon: 
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 12-14-ig 

Szigligeten: 
Hétfőn 14-16-ig, keddtől péntekig 8-11-ig

Csütörtökön, és hétköznapokon, munkaidőben,
az alábbi telefonszámon hívható: 
06-30/925-8431

GYERMEKORVOSI
SZOLGÁLAT

BADACSONYI FÉNYVARÁZS

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.



Az 55. Badacsonyi Szüretet rendezték meg idén

2019. szeptember 6 és 8 között Badacsonyban, a

Park utcában. A 3 napos rendezvény minden kor-

osztály számára tartogatott programlehetőséget!

Pénteken 19:00 órakor Havasi Gábor könnyűze-

nei műsorát nézhették meg az érdeklődők. Elhan-

goztak a '90-es évek klasszikusai és mai slágerek

is, mely tökéletes indítása volt a fesztiválnak! Vastag

Csaba kiszenekaros koncertje különleges színfoltja

volt a kínálatnak, hiszen az X-Faktorból ismert sztár

nem csak feldolgozásokat, hanem saját számokat

is előadásott a közönség legnagyobb örömére!

Csaba a koncert végén szívesen fotózkodott a

rajongókkal és autogramot is osztogatott! A Hello

Kids zenekar zárta a fesztivál első napját, akik ismert

hazai és külföldi előadók repertoárjából válogattak.

A lelkes közönség a buli végéig kitartott.

Szombaton a Fanyűvő Játékpark játékaival

indult a program! A gyerekek szívesen próbálták ki

a fából és badacsonyi hordókból készült eszközö-

ket, játékokat! Közkedvelt volt Sajcz Gábor harmo-

nikás műsora is. Gábor autodidakta módon tanult

meg harmonikázni és azóta már számtalan verse-

nyen bizonyította rátermettségét! Hertelendy Attila

és Debrei Zsuzsanna a zalaegerszegi Hevesi Sándor

Színház művészei, akik operett slágerekkel örven-

deztették meg az érdeklődőket! Az Alma Együttes

gyermekkoncertjére nem túlzás azt állítani, hogy

megtelt a rendezvénysátor! A zenekar legsikere-

sebb dalait kívülről fújták a kisebbek és nagyobbak

is, a Ma van a szülinapom és a Bogyó és Babóca

dalokat még a felnőttek is skandálták! Az ünnepé-

lyes megnyitón az Ezüst Kükapu Táncegyüttes

adott műsort, beszédet mondott Krisztin N. László

Badacsonytomaj polgármestere. A szüreti bálon a

Cabo Wabo Party Band húzta a talpalávalót!

Vasárnap 10 órakor vette kezdetét a hagyomá-

nyos szüreti felvonulás, mely Badacsonytomajból

indult a lezárt 71-es számú főközlekedési úton

Badacsony felé, a rendezvény helyszínére! Felvo-

nultak az ország borrendjei, a környező települések

küldöttségei, béptáncegyüttesek, civil szervezetek,

intézmények, lovas fogatok, gólyalábasok, hagyo-

mányőrző egyesületek. A menet megállt a Szent

Imre Római Katolikus Templom előtt, hogy Földi

István atya megáldja a szőlőharangot! A Brassdance

Együttes műsorára különleges és szokatlan hely-

színen került sor: Badacsonyban, a 71-es főút köze-

pén adott koncertet a rézfúvósokból álló zenekar!

A menet beérkezését követően a szőlőharang foga-

dására, a köszöntésre és a gálaműsorra került sor,

melyen fellépett a Lajta, a Gerence, a Tördemic, a

Batsányi és az Ezüst Kükapu Táncegyüttes, a Vasadi

Hagyományőrző Egyesület és Marcelháza képvi-

selői. Beszédet mondott Krisztin N. László, Fenyvesi

Zoltán országgyűlési képviselő, valamint 2 testvér-

településünk: Czempiń és Marcelháza polgármes-

terei: Konrad Malicki és Varga Ervin köszöntötték a

szüreti sokadalmat!

A 3 napos rendezvénysorozatot Márió, a harmo-

nikás műsora zárta!

Farkas Judit
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BADACSONYI 
SZÜRET

Folytatás az 1. oldalról.
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Augusztus 20-án a „Badacsony Zöld Város kialakítása” projektátadó rendez-
vény keretein belül átadták a felújított Városháza teret, a BaBi kerékpárkölcsönző
állomást és a Tatay Sándor Általános Iskola előtti parkolót. A 2 elektromos buszt
is ebből a projektből finanszírozta a város.

Az átadó ünnepségen beszédet mondott Krisztin N. László Badacsonytomaj
polgármestere és Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő. A programot Dévai
Nagy Kamilla Liszt-, Bartók-, Kazinczy-díjas énekes, előadóművész műsora zárta,
melyre tanítványai is elkísérték. 

Köszönjük a megjelenteknek, hogy a nagy meleg ellenére kitartottak és
velünk ünnepeltek! Farkas Judit

PROJEKTEK ÁTADÁSA A NEMZETI ÜNNEPEN
Folytatás az 1. oldalról.
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ELINDULT A BABI- KÖZBRINGA RENDSZER ÉS 
KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK BADACSONYTOMAJON

BABI vagyis Badacsony Bike- ezt a nevet kapta a
Badacsonytomajon kiépített közbringa rendszer.  A
komplex kerékpárkölcsönzőben 30 darab kétkerekű
bérelhető, melyekhez tároló, informatikai rendszer
készült illetve épült itt egy kerékpáros pihenő is. Ez
csupán az egyik eleme a város legújabb kerékpáros
fejlesztéseinek.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata több,
mint 97,9 millió forint összegű európai uniós támo-
gatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében „A kerékpáros közlekedés
komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” elne-
vezésű projekt megvalósítására.

A fejlesztéssorozat keretében a helyi általános
iskola mellett 150 méter hosszan kerékpárút épült,
melyhez járda és közvilágítás is kiépítésre került.

További 750 méteren épült kerékpárút a József
Attila út mellett, a forgalmas Kert utcában pedig a
kerékpárral és gyalogosan közlekedők biztonsága
érdekében forgalomlassító műtárgyak kerültek kihe-
lyezésre, de készült több fedett kerékpáros pihenő
és csomagmegőrző is a beruházás keretében.

Ezek a fejlesztések nemcsak kerékpárral közle-
kedők, a turisták komfortérzetét szolgálják, hanem
segítik a térségben élők munkahelyekre történő biz-
tonságos bejutását is.

A projekt megvalósításával Badacsonytomaj tele-
pülésrész kerékpáros-baráttá vált, elősegítve a kerék-
páros közlekedés biztonságos igénybe vételének lehe-
tőségét, a József Attila utcai kerékpárút valamint az
iskola melletti utcán megvalósított új útszakasz pedig
összeköti Badacsonytomaj, mint központi településrész
fő foglalkoztató, szolgáltató és oktatási intézményeit.

A fejlesztések egyben illeszkednek Veszprém
Megye Területfejlesztési Programjában megjelölt pri-
oritásokhoz is: mobilitás támogatásához, az elérhe-
tőség javításához valamint a helyi és térségi közle-
kedési infrastruktúra fejlesztéséhez.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében
valósult meg.

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.



BADACSONY2019. szeptemberÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5

www.badacsonytomaj.hu

A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsony-
tomajon” elnevezésű pályázat szemléletformáló
kampányára került sor szeptember 13-án és 14-én a
Tatay Sándor Álétalános Iskola előtti parkolóban. A
program péntek délután Krisztin N. László polgár-
mester megnyitó beszédével és Molnár András rend-
őr köszöntőjével kezdődött. A program elsősorban a
biztonságos kerékpározásra, a környezetvédelemre
hívta fel a figyelmet! Kértük a szülőket, hogy a gyer-
mekük ezen a napon érkezzen az iskolába, óvodába
futóbiciklivel, vagy kerékpárral, hogy a gyerekek saját
eszközön tudják gyakorolni a KRESZ szabályokat és
a biztonságos közlekedést. A bójás akadálypályán
erre volt is lehetőségük, hiszen Molnár András veze-
tésével és pontos utasításaival teljesíteni tudták a
feladatokat. Egy látványos BMX bemutatóval folyta-
tódott a nap, ahol ámulatbaejtő ügyességgel mutat-
ták be a nehezebbnél nehezebb trükköket a bmx-es
fiatalok. A bemutató végén ki is lehetett próbálni a
kerékpárokat, néhány egyszerűbb fogást a 2 profi
versenyző meg is tanított a vállalkozó szellemű diá-
koknak. A Hahó Együttes gyermekkoncertje interaktív
volt, itt az ovisok bizonyultak aktívabb közönségnek!
A rendezvény ideje alatt ki lehetett próbálni az új
elektromos buszokat, mely nagyon népszerű volt a
gyerekek körében! Ki lehetett tölteni a helyszínen
egy környezetvédelemmel kapcsolatos kvízt. A jól
válaszolók között kisorsoltunk egy értékes, új, Mali
típusú kerékpárt, amit az iskola testnevelő tanára,
Schneider Zsolt nyert meg, ezúton is gratulálunk neki!  

A program szombaton egy könnyed, 4 km-es,
családi kerékpártúrával folytatódott. Biciklis reggelivel
kedveskedtünk a résztvevő családoknak. A távot tel-
jesítők a túra végén emléklapot kaptak. A csodálatos,
őszi napsütésben a 2 napos rendezvényünkre sokan
ellátogattak, melyet nagyon köszönünk! Reméljük,
hogy legközelebb is velünk tartanak!

Továbbá köszönjük a Polgárőrség és a Rendőrség
segítségét a biztonságos és sikeres lebonyolításban!

A pályázat részeként készül egy kifestő is, melyet
az óvodások és az alsó tagozatos iskolások kapnak
majd meg. A kiadvány illeszkedik a kampányhoz,
hiszen a szelektív hulladékgyűjtésre, a környezetvé-
delemre és a kerékpáros közelekedésre hívja fel a
figyelmet.

Farkas Judit

KERÉKPÁROS
RENDEZVÉNY
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Tisztelt Badacsonytomaji Lakosok! 
A Hableány mindig is találkozó pont volt: esküvők,

bálok, születésnapok, nagy beszélgetések helyszíne,
eleinte szálló, aztán bolt, étterem utoljára pedig a
Kishableány bisztró, ami már családunkhoz kötődött,
ez egy nagyobb fejlesztés első lépése volt.  

Júniusban újra megtelt élettel a Hableány. Sok
év munkájának eredményeként egy új fejezetet nyi-
tottunk az életében, és egy olyan birtokközpontot
adhattunk át, amely méltó a legendás épület 1883-
ig visszanyúló történetéhez.  

Borászat, borbolt, borbár és bisztró és egyben
egy olyan közösségi tér, amivel az itt élő közösségnek
is szeretnénk több teret adni. 

Szeretettel meghívjuk Önöket szeptember 28-án
10:30-tól egy látogatásra, és kötetlen beszélgetésre,
ahol körbejárjuk az épületet és bemutatjuk borászati
üzemünket.  

A program regisztrációhoz kötött, regisztrálni
személyesen szeptember 27-ig, badacsonytomaji
lakcímkártyájuk felmutatásával a Hableányban és
a Sörpatikában tudnak.

Szeptember 28-án 10:00-kor a badacsonytomaji
Szent Imre Bazalttemplomtól buszok indulnak a
Hableányhoz, majd a program végeztével vissza.

Az első 150 regisztrálót az üzemlátogatást
követően vendégül látjuk egy ebédre a Hableány-
ban. 

A most kihirdetett eredmények szerint idén újabb
négy aranyérmet söpörhetett be a Varga Pincészet,
ezúttal a német nemzetközi borversenyen, a Mundus
Vini 2019 nyári kóstolóján arattak sikert. A díjazottak
ismét az Aranymetszés száraz Olaszrizling, az édes
Szürkebarát és Debrői Hárslevelű, illetve a Royal Egri
Hárslevelű borok. A legtöbb aranyat a magyar pin-
cészetek közül ezúttal is a Varga szerezte. A Varga
Pincészet tavasszal egyszer már beállította és kétszer
meg is döntötte a mindenkori legjobb nemzetközi
szereplés hazai csúcsait, és ezzel soha nem látott
módon 12 aranyérmet, köztük két nagyaranyat ért el,
de az újabb Mundus Vini sikerekkel az aranyak száma
16-ra nőtt. Ez újabb magyar rekord, mert egyetlen
pincészet sem nyert el ennyi aranyat egy év leforgása
alatt külföldi borversenyeken.

„Én kifogytam a jelzőkből, mert a tavaszi arany-
esőre őszre megérkezett az aranyszüret” – meséli
büszkén Varga Péter alapító tulajdonos. „Már több
nagy győzelem után elmondtuk, hogy ennél nem jöhet
nagyobb siker, de még mindig jött egy újabb. Fantasz-
tikus az idei év és nemcsak külföldön, hanem a hazai

megmérettetéseken is. 26 éve borászkodunk és mindig
minden évben tudtunk előre lépni, nem tudom elkép-
zelni mi lesz jövőre, de az biztos, hogy nagyon magasra
emeltük a lécet.”

„Több mint ötmillió kiló szőlő már a pincészetben
van – folytatja édesapja beszámolóját Varga Máté
Péter tulajdonos, ügyvezető –, ez a tervezettnek közel
30 százaléka. Eddig minden borunk kisebb vagy

nagyobb mértékben jobban sikerült, mint az előző
években. Rengeteget fejlődtünk még a tavalyi évhez
képest is a szőlőművelésben, a borászati eljárások
tudományos színvonalában és a fegyelmezettségben.
Ráadásul el ne kiabáljam, kibontakozóban van egy
nagy évjárat is. Ezek alapján akármilyen hihetetlen, de
lehetünk akár optimisták is. Szerintem az idei év sike-
reivel a jövő elkezdődött.”

Labdarúgó egyesületünk a felnőtt csapat 2. bajnoki címe után a megyei I.
osztályba adta be nevezését.

Ez a nyár is a korábbiakhoz hasonlóan gyenge felkészülést hozott a játékosok
munkahelyi elfoglaltsága miatt, érdemi munkát nem tudtunk végezni és a felké-
szülési mérkőzések sem szolgálták a minőségi munkát. A korai szezonrajtot még
korábbi Magyar kupa mérkőzés előzte meg, az első fordulóban csapatunk bün-
tetőkkel jutott tovább a Devecser ellen. A sorozatban a 2. forduló már a végállo-
mást jelentette csapatunknak, a Tihany otthonában 7:1-re maradt alul. 

A játékoskeretben jelentős mozgás volt. Érkezett csapatunkhoz Horváth Valen-
tin Ausztriából, Gelencsér Balázs Csopakról, Kovács Marcell Tapolcáról és vissza-
tért Gógánfáról Torda Gergő. Az előző szezon végén bejelentette visszavonulását
Kiss Gábor, később Tombor Péter is. Csik Zsolt a szezont már a Lesenceistvánd

– Uzsa csapatánál kezdte meg, Szombathelyi Ferenc pedig 3 fordulót követően
lett a Káptalantóti játékosa.

Az I. osztályban kötelezően kiállítandó U19-es csapat mellett már U16-os
csapatot is versenyeztetni kell együttesünknek a Bozsik korosztályok mellett.
Továbbra is várjuk minden korosztályba a gyerekeket! Mérkőzéseinket a felújított
labdarúgó pályánkon játszuk az idei szezontól, várjuk szeretettel kedves szurko-
lóinkat a felnőtt és utánpótlás mérkőzésekre!
Szeptemberi és októberi mérkőzések:
TIAC VSE – B.Tomaji SE Bonvino, 2019.09.21. 16:00, Tapolca Városi Sporttelep
B.Tomaji SE Bonvino – Magyarpolány SE, 2019.09.28. 16:00, Badacsonytomaji
Sportpálya
Csetény SE – B.Tomaji SE Bonvino, 2019.10.06. 15:30, Csetényi Sporttelep
B.Tomaji SE Bonvino – Úrkút SK, 2019.10.12. 15:00, Badacsonytomaji Sportpálya
Ada-Bau Várpalotai BSK - B.Tomaji SE Bonvino, 2019.10.19. 15:00, Várpalotai
Bányász Sporttelep

HABLEÁNY  NYÍLT NAP MEGHÍVÓ

B.TOMAJI SE BONVINO HÍREI

NÉMETORSZÁGBAN KIOSZTOTTÁK 
AZ ÉV UTOLSÓ NAGY BORVERSENYÉNEK DÍJAIT
MÉG SOHA NEM NYERT MAGYAR PINCÉSZET 16 ARANYÉRMET 
KÜLFÖLDI NAGY BORVERSENYEKEN EGYETLEN ÉV ALATT

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Fotó: Varga PincészetFotó: Varga Pincészet



BADACSONY2019. szeptemberCIVIL 7

www.badacsonytomaj.hu

Szeptember 21. szombat: 
Badacsony tanösvény körtúra

A körtúra során megismerkedünk a hegy termé-
szeti értékeivel és gazdag kultúrtörténetével a keltáktól
napjainkig terjedően. Az út során tanulmányozhatjuk
a bazalt formakincsét, felkapaszkodunk a Kisfaludy-
kilátóba és megmásszuk a Bujdosók lépcsőjét is. 

Gyülekező: 10.00 óra; Szegedy Róza Ház Irodalmi
és Bormúzeum (Badacsony,Kisfaludy út 17.); 

Szeptember 28. szombat: 
Kamonkő túra 

Szigliget a természeti és kultúrtörténeti értékek
tárháza. A tanösvény végigvezeti a túrázót a település
hangulatos utcáin, az erdőbe érve pedig a tó kialaku-
lásáról, állat- és növényvilágáról kapunk tájékoztatást.

Gyülekező:10.00. óra; Szigliget Tourinform Iroda

Október 5. szombat: 
Túra a tördemici sziklák alatt 

Kellemes vasárnap délelőtti túra a csodálatos
Badacsony-hegy nyugati és északi részén. A túra leg-
szebb pontján fantasztikus kilátás tárul elénk a Ranol-
der-keresztnél lévő kilátópontról.

Gyülekező: 10.00 óra; Badacsonytördemic – falu-
ház 

Október 12. szombat: 
Holdfénytúra a Badacsonyon

Hangulatos alkonyati és esti túra a Badacsony
tetején található Kisfaludy-kilátóhoz, melyből pazar
kilátás nyílik a csillagok és Hold fényében szikrázó
Balatonra és a Káli-medence gyöngyfüzérként vilá-
gító falvaira.  Elemlámpa ajánlott!

Gyülekező: 17.30 óra; Szegedy Róza Ház Irodalmi
és Bormúzeum (Badacsony, Kisfaludy út 17.)

Október 19. szombat: 
Hajnalmadár-túra a Badacsonyon  

Ismerkedés a tél legszebb hazai madarával a tró-
pusi pillangóra emlékeztető hajnalmadárral.

Gyülekező: 10.00 óra; Badacsonytomaj  Korkováni
parkoló 

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: ingyenes; 6-14 éves

korig:  500,- Ft/fő; 
felnőtteknek:  1.000,- Ft/fő.

Tourinform iroda nyitvatartása 
szeptember-október hónapokban:

H-P.: 10.00- 17.00, Szo-V.: 10.00-15.00

A Magyar Turisztikai Ügynökséggel (korábban
Magyar Turizmus Zrt.) névhasználati szerződésben
álló Tourinform irodák vendégforgalmi adatai feldol-
gozásra kerültek. 

Ezúton szeretnénk a lakosságot tájékoztatni és
megosztani az örömhírt, hogy Magyar Turisztikai
Ügynökség 2018-as irodalátogatottsági statisztikájá-
ban a teljes éves forgalmat tekintve, a Badacsonyi
Tourinform Iroda országos szinten a második leglá-
togatottabb iroda, a Balaton körüli irodákat tekintve
pedig első helyen végzett.

II. HELYEN 
VÉGZETT 
A BADACSONYI
TOURINFORM
IRODA

A TOURINFORM IRODA HÍREI

Alapítvány célja „Idős emberek támogatása és
szegény sorsú diákok segítése”

A Kiss József Alapítványt néhai Kiss József hozta
létre. Az alapító az Alapító Okiratban halála esetére
az Alapítói jogok gyakorlásával Krisztin N. Lászlót
bízta meg. Az alapítvány tevékenységét a Kuratórium
irányítja, melynek tagjai: Sall Csaba elnök, Dr. Geren-
csér Ottó és Török Zoltán tagok. Miután az alapító
2009-ben elhalálozott, így azóta Krisztin N. László
gyakorolja az alapítói jogokat.  A Kuratórium munkáját
ötleteivel, javaslataival segíti, támogatja. 

2018. tavaszán vásároltunk egy lakást Hévízen a
gyógyfürdő közelében, azzal a céllal, hogy városunk
nyugdíjasait hetes turnusokban ingyenesen tudjuk
üdültetni a téli időszakban. 2019. nyár kezdetéig a
Kuratórium felhívására 29 család élt a lehetőséggel
és az év hátralevő részében további 12 család van

előjegyezve a téli pihenésre. Az alapítvány az össz-
komfortos, teljesen felszerelt lakás ingyenes hasz-
nálatán kívül biztosítja az ingyenes ebédet, vacsorát
és a fürdő belépőt is. Nyugdíjasainknak csak a reg-
geliről kell gondoskodni.

Kuratórium döntése alapján a Balaton - felvidéki
Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szol-
gálat közreműködésével, az Önkormányzat konyhá-
járól jelenleg 79 fő részére  biztosítunk  50 % -os
támogatást az étkezés díjából azok számára, aki elér-
ték az öregségi nyugdíjkorhatárt. A támogatás bizto-
sítását 2018. december 1. napjától 2019. november
30. napjáig vállalta az alapítvány kuratóriuma. Krisztin
N. László javaslatára a kuratórium további 6 hónapra
vállalja az étkezési támogatást, aminek további biz-
tosítása feltételeit a 2020. májusi kuratóriumi ülésen
felülvizsgálja, és megfelelő anyagi háttér megléte

esetén további hosszabbításáról dönthet.
Az Alapítvány megvásárolta Badacsonytomajon

a Fő utca 1. sz. épületegyüttest (ami korábban moso-
da volt, valamint jelenleg is üzemelő élelmiszer bolt).

A mosodai részből kialakítás alatt van egy idősek
napközi otthona, amivel az a célunk, hogy idős,
magányos emberek napközbeni találkozóhelye
legyen, ahol lesz fűtött TV szoba és kis könyvtár, kul-
turált társalgó is. Természetesen a jelenlegi élelmi-
szerbolt továbbra is üzemelni fog lakosság szolgá-
latában. 

Korábban a Kuratórium által kiírt pályázati felhívás
alapján több diákot támogattunk bruttó 110.000 Ft. -
al, amit laptop vásárlásra és menza befizetésre hasz-
náltak fel, és ismételten tervbe vettünk egy diákokat
is érintő támogatás kidolgozását. Sall Csaba

Kuratórium elnöke

TÁJÉKOZTATÓ A KISS JÓZSEF ALAPÍTVÁNYRÓL



„Vigasztaljátok és bátorítsátok egymást.” (1Tessz
5,11)

Pál apostol az általa alapított tesszalonikai keresz-
tény közösségnek ír. Nem térhet már vissza hozzájuk,
mert el kellett menekülnie onnan az üldöztetések
miatt. Levelei által azonban továbbra is szeretettel
kíséri őket, dicséri kitartásukat és állhatatosságukat
a hitben, hogy példás tanúságtevők lettek.

Pál ismeri legmélyebb és életbe vágó kérdései-
ket: mi vár minket a halál után? Ha az Úr hamarosan
visszatér, hogyan készüljünk végső eljövetelére?

Pál nem ír elő szabályokat, hanem újra megvallja
hitét: Jézus életét adta az egész emberiségért, és
feltámadása által mindenki számára megnyitotta az
utat az Életre.

Azt tanácsolja, hogy az evangélium megélésével
készüljünk a mindennapokban Jézus visszatérésére,

végezzük becsülettel a munkánkat és építsük a test-
véri közösséget:

„Vigasztaljátok és bátorítsátok egymást.”
Pál maga is megtapasztalta, hogy az evangélium

által kivirágzik a jóság, amit Isten az emberek szívébe
ültetett. A reménység magja ez, mely nap mint nap
fejlődik az Isten szeretetével való személyes találko-
zásban, és kivirágzik a kölcsönös szeretet által. Arra
késztet, hogy legyőzzük az önzés és a közömbösség
rossz magját, amely elszigetel és összetűzéshez
vezet, inkább hordozzuk egymás terheit, és bátorítsuk
egymást. Ez nagyon egyszerű ige, amelyet mind-
annyian értünk és gyakorlatra tudunk váltani, de gyö-
keresen megváltoztathatja a személyes és társas
kapcsolatainkat is. Értékes tanács, amely segít fölfe-
dezni a testvériség alapvető igazságát, mely sok kul-
túra gyökerében megtalálható. A bantu filozófia, az
ubuntu ezt így fejezi ki: „Amik együtt vagyunk, annak
köszönhetően vagyok olyan, amilyen vagyok.”

Dél-Afrikában ez jellemezte a kiemelkedő meto-
dista vezető, Nelson Mandela politikai tevékenységét.
Azt mondta: „Az ubuntu nem azt jelenti, hogy ne gon-
doljunk magunkra, hanem inkább azt, hogy tegyük
föl a kérdést: „Akarom-e segíteni a körülöttem élő
közösséget?”  Mandela kitartó és bátor hozzáállása
történelmi fordulatot hozott a hazájában, és nagy elő-
relépést a társadalomban.

„Vigasztaljátok és bátorítsátok egymást.”
Hogyan éljük ezt az igét? „Ez az ige túlcsorduló

szeretetet kér tőlünk. Olyan szeretetet, mely túllép a
középszerűségen, és át tudja törni rejtett önzésünk
falait. Ha végig gondoljuk a szeretet különböző voná-
sait (tolerancia, megértés, kölcsönös elfogadás, türe-
lem, szolgálatkészség, irgalom a felebarátaink valós
vagy vélt hiányosságai iránt, a javak megosztása, stb.),
fel fogjuk fedezni, milyen sok alkalom nyílik ezek
megélésére. Ha közösségünkben a kölcsönös sze-
retet légköre uralkodik majd, akkor biztos, hogy sugá-
rozni fogja melegét mindenki felé. Így azok is, akik
még nem ismerik a keresztény életet, tapasztalni
fogják vonzását. Szinte észrevétlenül ragadja őket
magával ez a légkör, s érzik, hogy ugyanannak a csa-
ládnak a tagjai.” 

„Vigasztaljátok és bátorítsátok egymást.”
Ilyen szellemben alakult Palermóban egy csoport

különböző egészségügyi szakemberekből, akik a
város szegényeinek rendelkezésére állnak. Így
mesélnek: „Különböző keresztény felekezetekhez tar-
tozunk, és az evangélium arra késztet bennünket,
hogy mindenkiben a testvért lássuk, különösen azok-
ban a betegekben, akik nem tudnak kellően gon-
doskodni magukról. Az ellátottaink között nagyon
súlyos betegek is vannak, és játék vagy internet füg-
gőségben szenvedő emberek is. A már működő léte-
sítményekben ajánljuk fel a szolgálatunkat, és erő-
sítjük a helyi rendelőket. Egymás tájékoztatására egy
WhatsApp és egy Facebook csoportot, valamint egy
levelezőlistát használunk.

Bár csoportunk nemrég született, nagyon tevé-
keny, főleg a bevándorlók, a városunkba érkezett
ghánai adventista csoport körében. Népes, életvidám
emberek, és nagy öröm számunkra, hogy mint egyet-
len Atya gyermekei, testvérként segíthetjük egymást.”

L M István atya
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Kezelésre időpont egyeztetéssel lehet jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon:
08.00-14.00 óráig, Veszprém, Halle u. 5/E, Telefon: +36-
88/425-228
Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálata 
Védőnő: Poszlovszky Krisztina. Elérhetőségei: +36-30/511-
9521, +36-87/471-698 (munkaidőben)
E-mail: badacsonyivedono@gmail.com
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsadás:
Cs.: 08.00-10.00 óráig, Csecsemő, gyermek és ifjúsági
tanácsadás: Cs.: 10.00-12.00 óráig
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sz.: 11.00-12.00 óráig
Krausz Noémi Tel.: +36-30/426-2207
Gyermekjóléti fogadóóra: Sz.: 11.30-12.00 óráig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) +36-87/471-012
H. – Sz. – P.: 07.30-11.10 óráig, 12.50-17.00 óráig
K. – Cs.: 07.30-12.00 óráig, 12.30-17.00 óráig
Szo.: 08.00-10.00 óráig (ügyelet Tapolcán)
Sellyei Gábor hegybíró 
Tel.: +36-87/431-040, +36-70/489-8569, 
e-mail: sellyei.gabor@hnt.hu
Fogadóórák: H. – Cs.: 08.00-12.00 óráig (Kutatóintézet)
Hatósági állatorvos:
dr. Barátossy György Tel.: +36-70/436-5053
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság – parancsnokság 
Badacsonytomaj, Fő utca 62. Tűzoltóparancsnok: Molnár
Péter László Tűzoltó Alezredes
Badacsonytomaji Rendőrőrs 112
Badacsonytomaj, Kert u. 33.
Körzeti megbízott: Pintér György r.ftörm.  
Őrsparancsnok: Sztrik Ákos r.főhadnagy 
Polgárőrség: Arany György +36-30/271-7552
Kábeltelevízió hibabejelentés:
ElektroV szerviz: +36-87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14. Tel/fax: +36-
87/531-013. Nyitva: Július 1-től H.-V. 10.00-18.00, 
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné /Ella/
Tel.: +36-30/422-9081, e-mail: kormendi4@freemail.hu 
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