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A badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola a
tanév legeredményesebb diákolimpiai köznevelési intéz-
ménye lett, a kis iskolák kategóriában országos I. helye-
zést ért el. Elismerő oklevelet kapott Schneider Zsolt is,
aki a 2018/2019. tanévi Diákolimpia legeredményesebb
testnevelője lett Veszprém megyében.

Részletek a 4. oldalon.

SIKEREK A DIÁKSPORTBAN
1995. januárjában alakult meg a Nők a Balatonért
Egyesület, amely Balatonalmádiban ünnepelte a
negyedévszázados jubileumot. A civil szervezet bada-
csonytomaji csoportja mindjárt az egyesület megala-
kulása után két évvel kezdte el működését Farkas Éva
vezetésével.

25 ÉVES A NABE

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

www.badacsonytomaj.hu

ITT A FARSANG...

Beszámoló a 25. születésnapról az 5. oldalon.
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Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete egyhangú szavazás mellett fogadta
el a település 2020. évi költségvetését. Az új büdzsé
több, mint 3,98 milliárd forint bevételi és kiadási főösz-
szeggel számol, amely magában foglalja a város által
elnyert pályázati forrásokat is. Az új költségvetés stabil,
kiegyensúlyozott és biztonságos működést tesz lehe-
tővé mind az önkormányzat, mind pedig a városi intéz-
mények számára. A büdzsé elfogadásakor Bada-
csonytomaj polgármestere úgy fogalmazott a testületi
ülésen: az önkormányzat adót nem emelt 2020-ra,
viszont a novemberben elfogadott koncepciónak
megfelelően racionalizálni kell a kiadásokat, törekedni
kell a bevételnövelésre. A városvezetés bízik abban,
hogy a turizmus számai tovább javulnak, amelyek új
bevételeket generálhatnak. A takarékos működés és
gazdálkodás érdekében a képviselő-testület mostan-
tól negyedévente, félévente vizsgálni fogja a teljesü-
léseket az önkormányzati cégek és intézmények ese-
tében is, intézkedéseket is foganatosítanak ott, ahol
indokolatlan költekezéseket tapasztalnak, de ott is,
ahol nem volt alapos a tervezés és nagy összegű fel-
halmozást, megtakarítást tárnak fel.

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

Badacsonytomaj VN KFT pályázat útján meg-
hirdeti az alábbi helyiségeket: 
• Badacsonytomaj strand  épületegyüttes (büfék)
• Badacsony Rizlingsori nyilvános illemhely
• Badacsony Kisfaludy úti nyilvános illemhely 
• Badacsonytomaj strand  strandcikk üzlet

A részletes pályázati kiírás megtekinthető a
www.badacsonytomaj.hu és a www.bvu.hu honla-
pon és a Badacsonytomaj közigazgatási területén
található hirdetőkön.

Lapozza online! Olvassa a Badacsony Újsá-
got elektronikus formában!

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a
Badacsony Újság elektronikusan, pdf formátum-
ban is letölthető, online változatban a www. bada-
csonytomaj.hu oldalon az Újság menüpontban
érhető el. Szerkesztőségünk mostantól arra is
lehetőséget biztosít, hogy a város havonta meg-
jelenő közéleti lapját e-mailben megküldi Önök-
nek. Így ha a továbbiakban az újság nyomtatott
változatára már nem tart igényt, a közéleti lapot
e-mailben kéri, küldje el számunkra e-mail címét
a media@badacsonytomaj.hu címre, illetve kérjük,
hogy a levél tárgyában tüntesse fel „ Badacsony
Újság”.  Ezt követően a lap soron következő szá-
mát már elektronikusan kapják az igénylők.

Ezúton is arra bíztatunk mindenkit, lapozzák
online, olvassák a Badacsony Újságot elektroni-
kus formában! Badacsony Újság Szerkesztősége

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ezúton értesítjük kedves olvasóinkat, hogy a
Városi Könyvtár 2020. február 5-től március 31-ig
átszervezés miatt zárva tart. Bízunk benne, hogy
a megújuló könyvtárunk sok örömet fog okozni
mindenkinek, addig is megértésüket és türelmü-
ket köszönjük!

ÉRTESÍTÉS

ÚJ VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS

Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Kulturális
Intézménye és a város lakossága közösen emlékezett
Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festőművész halálá-
nak 7. évfordulójára. A Szent Imre Római Katolikus
Templomban Földi István esperes, plébános mondott
szentmisét, majd a festőművésznő műterménél
mécsesgyújtással emlékeztek. Gyönyörű képei közt
a barátai, családtagjai idézték fel régi kedves közös
emlékeiket. Molnár Lilla

UDVARDI 
ERZSÉBETRE 

EMLÉKEZTÜNK

A Doni Áttörés77. évfordulójára emlékeztek 2020.
január 19-én. A Szent Imre Római Katolikus Temp-
lomban szentmisével emlékeztek meg a II. magyar
hadtest Don-kanyarban elesett áldozatairól, melyet
Földi István esperes, plébános celebrált. A szentmisét
követően mécsegyújtásra került sor a „Kettétört élet-
ek” II. világháborús emlékoszlopánál, melyen a Tapol-
cai Honvéd Kulturális Egyesület, a Balatonfelvidéki
Radeczky Huszáregyesület és a Gyulaffy László
Hagyományőrző Bandérium közreműködött.

Farkas Judit

A DONI ÁTTÖRÉS
77. ÉVFORDULÓJA

Fotó: Molnár LillaFotó: Molnár Lilla

Fotó: Nagy LászlóFotó: Nagy László

A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület ezúton is értesíti az érdeklődőket, hogy a 2020.
évi horgászengedélyek kiváltására a Tájház udvarban lévő horgászbolt nyitásáig az Egry
József Művelődési Házban van lehetőség: hétfőn, szerdán és pénteken 14-17 óráig.
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Hagyomány iskolánkban, hogy a felsősök 1 hetes
külföldi sítáborozáson vesznek részt. Az elmúlt évek-
ben a sítábor előkészületeként felkerestük az Eplényi
Síarénát.

Célunk, hogy tanulóink itt kezdjenek meg ismer-

kedni a síelés alapjaival és az ausztriai táborozás
alkalmával csiszolják tovább tudásukat. Januárban 4
alkalommal csodálatos időben és pályán 35 kezdő
síelő gyermek tudta kipróbálni a felvonó használatát
és a csúszást. Őket a jól síelő tanulók is elkísérték és
segítettek nekik a tanulásban.  Alkalmanként 50 fős
csoporttal utaztunk el délután  a Síarénába. A gyere-
kek között nagyon népszerű ez a lehetőség, az idén
is sokan megkedvelték ezt a sportolási formát. Az
iskola tanárai tevékenyen részt vettek tanulóink okta-
tásában : Schneider Zsolt, Farkas Csilla, Rákos Eszter,
Farkas Mónika, Zapletál József időt, energiát nem
kímélve segítettek, hogy a gyerekek megismerjék és
megszeressék a síelést.

Reméljük jövő években is lesz lehetőségünk az
Eplényi Síarénába eljutni. Zapletál József

SZERETÜNK SÍELNI!

"Hogyha fénylik Vince, megtelik a pince" hangzik
az időjós bölcsesség a néphagyomány szerint és
hangzott a gyermekek szájából is január 22-én, Vince
napján a Pipitér óvodában megrendezett játszóház-
ban is, melyet Eszti óvó néni vezetett.

Az óvodások ezen a napon szőlővel és borral kap-
csolatos verseket, dalokat, mesét hallgathattak, kör-
játékokat játszhattak, s a témához fűződő tárgyakat
díszíthettek.                            Pipitér Közös Fenntartású 

Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde

VINCE NAPI 
JÁTSZÓHÁZ

Fotó: ÓvodaFotó: Óvoda

Fotó: IskolaFotó: Iskola

A Tatay Sándor Általános Iskola a Magyar Diáksport
Szövetségtől első helyezést érdemelt ki a 200 fő
alatti kisiskolák kategóriában, mint a Diákolimpián
a 2018-19-es tanévben legeredményesebben sze-
replő intézmény. Az iskola testnevelő tanára,
Schneider Zsolt a 2018-19-es tanévben a Diákolim-
pia legeredményesebb Veszprém megyei testne-
velője címet kapta. 

Az elismerést  Schneider Zsolt kollégámmal vet-
tük át a Magyar Tudományos Akadémián rendezett
ünnepségen. 

A tavalyi tanév más versenyeken is, de sportban
különösen kimagasló eredményeket hozott. A
2018/2019-es  tanévben az Diákolimpia országos
döntőjében több dobogós és pontszerző helyezést
szereztek az iskolánk diákjai.

Az iskola koncepciója a gyerekeket minél több
versenyen megmérettetni, úgy gondoljuk, hogy ezzel
készítjük fel őket az életre. Az intézményben 151 diák
tanul, vannak olyan tehetséges gyerekek, akik azért
jöttek át hozzánk más iskolákból, mert látták, hogy itt
a pedagógusok nagyon sok versenyre viszik a tanu-
lókat.

Sok délutáni sportos foglalkozásunk van, kézi-
labda, futball, atlétika edzések, valamint acro dance,
szivacs kézilabda, asztalitenisz és judo. Több  szakkört
működtetünk az önkormányzat segítségével, a város-
vezetésre és a környékbeli önkormányzatok támo-
gatására mindenben számíthatunk. A pedagógusok

és a szülők hozzáállása is példamutató. Egy pályázati
támogatásnak köszönhetően két éve közel 45 millió
forintból megújult a kosárlabda pálya és sok sport-
szert vásárolhattunk. Az épületben van tornaterem,
de a megnövekedett testnevelés órák száma és a
versenyeztetés miatt is nagyobb teremre lenne szük-
sége a sportolni vágyóknak. Tehát a tornaterem bőví-
tése a célkitűzés, amihez pályázatot és támogatókat
keresünk.

Schneider Zsolt harminc éve van a testnevelő
pályán, közel tíz éve tanít a badacsonytomaji iskolá-
ban. A sikert megelőzően is évek óta rengeteg ver-
senyen elindult tanítványaival.

Márciustól kezdve ott vagyunk a sport versenye-
ken és ez nem jellemző minden iskolára. Több-keve-

sebb sikerrel szerepeltek eddig a gyerekeink, de az
az év kiemelkedően jól sikerült. A kiváló eredményt,
az első helyezést egy nagyon jó évfolyam diákjai sze-
rezték meg, hozzávetőleg harmincan. Nagyon sport-
os társaság volt, szerettek mozogni, motiválhatók
voltak. Atléták, kézisek, labdarúgók. Több, az iskolá-
ban dolgozó kolléga együtt gondolkodása is segí-
tette a sikert. A többnyire felső tagozatos diákok
között akad olyan, aki ma már serdülő magyar válo-
gatott atléta, de olyan is, akit az Újpest vitt el futbal-
lozni. Persze, a mai gyerekeket már nem úgy lehet
motiválni, mint a régieket, a pedagógusoknak más-
képp kell megközelíteni őket. Azt valljuk, hogy amiben
jók, abban kell erősíteni, hogy legyen sikerélményük.
Az edzések lezárása a verseny, a megméretés. A
részvétel, az eredmény motiváció is egyben. A mos-
tani felső tagozatosok szintén ott lehetnek a megyei
döntőkön, jó esélyük van rá.

Szóval nem dőlünk hátra a siker után. Nyilván fon-
tos a példamutatás is, de tudni kell lekötni a gyere-
keket a mai felgyorsult világban.  A badacsonytomaji
iskolában új eszközöket viszünk be testnevelés órára,
a szabadidő sport felé orientálódunk. Sítábort, kenu
tábort, kerékpáros tábort szervezünk, figyelünk arra,
hogy mi érdekli a diákokat. 

Nagyon nagy siker az iskolának ez a kitüntetés.
Kollégáimmal továbbra is igyekszünk úgy dolgozni,
hogy hasonló, szép eredményeket érjünk el.

Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

ELISMERÉS AZ ISKOLÁNAK, A TESTNEVELŐNEK
Folytatás az 1. oldalról.

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2019. évi költségvetéséből 350.000
(háromszázötvenezer) Ft működési célú támogatás-
ban részesítette a Polgárőr Egyesület Badacsonyto-
majt (PEB-t.).

Az Egyesület, mint kedvezményezett teljesítette
szerződésbeli kötelezettségét, a  támogatással elszá-
molt, melyet az önkormányzat hivatalos lapjában a
„Badacsony” újságban ezúton tesz közzé. 

A támogatási összeg felhasználása a Képviselő-
testület 51/2019.(II.27..) sz. határozata alapján a 2019.
03. 01-én kelt Támogatási szerződés alapján történt,
melyet tételes elszámolással igazol.

A Badacsonytomaj Város Önkormányzata és a

Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj által a már
korábban is vállalt 2013. 03. 25-én kelt Együttműkö-
dési Megállapodásban vállalt kötelezettségek telje-
sítésével a támogatás ismételten, a korábbi évekhez,
elősegítette az egyesület bűnmegelőzési tevékeny-
ségének hatékonyságát, a rendezvények szervezett-
ségét., a város nyugalmát, idegenforgalmi nevezett-
ségének megbízhatóságát..

E sokrétű feladatok ellátásához jelentős segítsé-
get nyújtott a támogatás, melyet a PEB minden tagja
köszönettel fogadott és fogad a jövőben is.

Köszönet városunk biztonsága, a lakosság nyu-
galma érdekében adott támogatásért!

Arany György ügyvezető elnök

TÁJÉKOZTATATÁS ÉS KÖSZÖNET A
HELYI POLGÁRŐRSÉG 2019. ÉVI 

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁÉRT
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Február van még, de Badacsonyban most sem
csendesedik az élet. A Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesület egész évben nyitva tartó tagjai, vendég-
látók és borászatok újra különleges borvacsorákkal
várják a bor és gasztronómia szerelmeseit. 

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 24 szombaton 19
különböző helyszínen több, mint 130 féle bort kós-
tolhatnak meg a vendégek a hozzájuk komponált
vacsora fogások kíséretében. 

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.

Részletek: www.badacsony.com

Februári és márciusi borvacsoráink:
február 14.,(péntek!) 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)
március 7., 18.00 óra – Dobosi-Stier Pincészet Bada-
csonyi Fröccsterasz (+36-30/868-1361)
március 14., 18.00 óra – Domaine Edegger ( +36-
20/216-1757)
március 21., 18.00 óra – Borbély Családi Pincészet
(+36-30/927-1414)
március 28., 18.00 óra – Borbarátok Vendéglő – Fata
Pince (+36-87/471-000)

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 oldalon, keressen bennünket február
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.

Február 22. szombat: Túra a tördemici sziklák
alatt – A szakvezetéses túra ezúttal a Badacsony
kevésbé ismert északi oldalát mutatja be a ter-
mészet kedvelőinek és a túrázást szeretőknek.
Bejárjuk a bányákat, majd a Kőkapun keresztül
felkapaszkodunk a hegy tetejére és végül a Buj-
dosók lépcsőjén ereszkedtünk le a 3 órás túra
befejezéseként. Indulás: 10.00 óra; Badacsony-
tördemici Faluház (Hősök útja 12.)

Március 7. szombat: Holdfénytúra a Badacso-
nyon – Tavaszköszöntő esti túra a Badacsony tete-
jén. Kirándulásunk során megismerkedünk a Bada-
csonnyal, természeti értékeivel. Megcsodálhatjuk
az ébredező természet esti hangjait és hangulatát.
Indulás: 16.30 óra; Szegedy Róza Ház Irodalmi és
Bormúzeum (Kisfaludy u. 17.) Elemlámpa ajánlott!

Március 21. szombat: Tavaszi zsongás a Szent
György-hegyen – A kellemes tavaszi hegybejárás
során megismerkedünk e csodás hegy kialaku-
lásával, gazdag élő-és élettelen természeti érté-
keivel, kultúrtörténetével. Ezen a tavaszi délelőt-
tön még a hegy sárkányának históriája sem
marad titokban előttünk! Indulás: 10:00 óra, Kisa-
páti temető melletti parkoló

A túrákon való részvételhez előzetes beje-
lentkezés szükséges a badacsonyi Tourinform
irodában személyesen (címe: 8261 Badacsony,
Park utca 5.) ; vagy telefonon:06 87 531 013; vagy
e-mailben: badacsonytomaj@tourinform.hu.
Részvételi díj: gyermekeknek:  6 éves korig:
ingyenes; 6-14 éves korig:  500,- Ft/fő; felnőttek-
nek:  1.000,- Ft/fő.

SZAKVEZETÉSES
ÉLMÉNYTÚRÁK

TÉLEN IS!

NTAK REGISZTRÁ-
CIÓ FEBRUÁRBAN IS!

Ideiglenesen új címen: Badacsony, Park utca 5.
(Halászkert Hotel recepciója előtt). Tel.: +36-87/531-
013; email: badacsonytomaj@tourinform.hu; web:
www.badacsony.com
Nyitvatartás:  január 6-tól április 30-ig hétközna-
pokon 10-16h

TOURINFORM IRODA

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 BANKAUTO-
MATA NEM ÜZEMEL!

„ A jövő csupa múltból áll.” Akár azt is mondhatjuk,
hogy Anatol France idézett gondolatát valósította
meg a NABE 2020. január 25-én Balatonalmádiban,
amikor az elmúlt 25 évre emlékezett, s azt büszkén
ünnepelte. Szinte zsúfolásig megtelet a Pannónia
Művelődési Központ konferenciaterme különböző
életkorú hölgyekkel a Balaton mindkét partjáról, akik
egyformán csillogó szemmel és boldogan érkeztek,
s nemcsak magukat, hanem a szíveiket is ünneplőbe
öltöztették. Kosaraikból finom süteményekkel borí-
tották el a virágos ünnepi asztalt a vendéglátók
finomságai mellé. Az ünneplő nők között fel-feltűntek
öltönyös urak is, akikről a későbbiekben kiderült, hogy
gratuláló polgármesterek, tudományos intézet, ter-
mészetvédelmi igazgatóságok képviselői.

Az ünnepséget Kepli Lajos, Balatonalmádi pol-
gármestere nyitotta meg, majd a köszöntő vers után
a kezdetekre és a régmúltra Simonné Zákonyi Tünde,
az egyesület alapító elnöke emlékezett, Szauer
Rózsa, a jelenlegi elnök pedig értékelte az elvégzett
munkát, kifejezte köszönetét, s az elkövetkező idő
céljait, feladatait fogalmazta meg, hisz a Balaton

védelme folyamatos tevékenység.
Természetesen a legérdekesebb az egyesület

helyi csoportjainak bemutatkozása volt, melyet élővé
varázsoltak a vetített képek, kiegészítve a konferen-
ciaterem falán látható tablókat. A helyi vezetők beszá-
molóiból fény derült parkok, emlékhelyek létesíté-
sére és gondozására, szobor, s emléktábla leleple-
zésére nevezetes balatoni nők emlékére, különböző
fórumok szervezésére, jeles napok megünneplésére,
kiadványokra. 

A badacsonytomaji csoport mindjárt az egyesület
megalakulása után két évvel kezdte el működését
Farkas Éva vezetésével, aki 20 éven át lelkiismerete-
sen, nagy aktivitással és kreativitással végezte mun-
káját. Igazi, jó közösséggé, barátokká váltak.

A jubileumi beszámolót Farkas Éva mondta el,
megemlékezve a kórus létrejöttéről, az adventi konc-
ertekről, a körforgalomnál évente készített adventi
koszorúról, s a harmadik gyertya ünnepélyes meg-
gyújtásáról, az adventi vásárokon való részvételről, a
városnapokon és a bornapokon való szereplésekről,
a gyereknapok segítéséről, a mikulásváró és maci-

váró rendezvényekről, a téli esték előadássorozatról,
a túrákról és a szemétszedésről. Színesítette az
összegzést a kórus vastaps kíséretében előadott
badacsonyi népdalcsokra.

A szép ünnepség zárásaként a 25 - ös szikrázó
gyertyával ékített tortát Szauer Rózsa, a NABE elnöke
vágta föl, s a pezsgős koccintás mellé elmondta,
hogy NABE úgy működik, mint egy jó család.

Fotó: NABEFotó: NABE

HUSZONÖTÖDIK ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE 
A NŐK A BALATONÉRT EGYESÜLET

Folytatás az 1. oldalról.

TOURINFORM HÍREK
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A Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma 2020. január 18-án, szombaton
Tombor Péter kezdeményezésére megtartotta az I. BFF Labdarúgó Terem-
tornát, ahol az egyesület tagjai alakítottak csapatokat és mérték össze
tudásukat. 

A nap első felében az U7-U13-as korosztály focizhatott, valamint sor-
versenyen es kidobóban vehettek részt, délután pedig a nagyobbakon
volt a sor. 5 csapat küzdött a kupáért, akik két fordulóban is találkoztak
egymással. A visszavágók előtti szünetben a nézőkkel kiegészülve jó han-
gulatú kidobós játék zajlott, amit két barátságos mérkőzés követett, a fia-
talok, illetve a Farkas Attila, Tobak Róbert, Mékli Károly és Vadász Attila
alkotta gálacsapat részvételével.

A tornán végül az alábbi végeredmény alakult ki: 1. Csala Feri bá csa-
pata, 2. Baktalok és a Haramiák, 3. 27% FAM, 4. Köves Bt., 5. Lömpölj alá FC

A teremfoci mellett lehetőség volt darts, mini ping-pong és ügyes-
ségfejlesztő játékok kipróbálására is, ami a lányoknak is feldobta egy
kicsit a kedvét. Köszönettel tartozunk a támogatásokért és minden kedves
szülőnek, segítőnek az áldozatos munkájukért.            Babcsán Vanessza

I. BFF LABDARÚGÓ TEREMTORNA

A  Badacsonytomaji Fiatalok Fórumának tagjai
nem tétlenkedtünk és 2020. január 25-én szombaton,
megrendeztük az I. BFF Rondapulcsis Forraltbor-főző
versenyt, ezzel is feldobva egy kicsit a télközi idő-
szakot és a helyiek kedvét. A versenyre nem keve-
sebb, mint 12 csapat jelentkezett, fiatalabbak és idő-
sebbek egyaránt, így versengésben nem volt hiány.
Az rendezvény sikerességét mutatta, az MTVA élő
bejelentkezése is. Az elkészült italkülönlegességeket
egy 3 tagú zsűri (Bolfné Tóth Melinda, Farkas Imre,
Szabó Péter) pontozta, akik végül az alábbi végered-
ményben döntöttek: 1. Bakter (képünkön); 2. Öribari;
3. Szépkorúak, vörösek, valamint a legrondább pulcsi
tulajdonosa (Szűcs Máté) is különdíjban részesült. 

A forraltborok és a teák mellett ételekből sem

volt hiány, a résztvevők többek között zsíroskenyér-
ből, velős pirítósból és tócsiból válogathattak, a han-
gulatért pedig egészen hajnalig Dj Rádai felelt, így
nem lehetett ok panaszra.

Ezúton szeretnénk megköszönni a rengeteg
támogatást, segítséget, áldozatos munkát, a díjak,
valamint a becsületkasszák felajánlását!

Jövőre jelentkezünk a II. BFF Rondapulcsis For-
raltbor-főző versennyel, de addig is szeretettel várunk
mindenkit február 22-én 21:00tól, az Egry József Műve-
lődési Házba egy felejthetetlen estére, ahol a pöttyös
szoknyáké és a csíkos zakóké lesz a főszerep, úgyhogy
ha esetleg nem rendelkezel még velük, ideje belesni
a szülők, nagyszülők ruhásszekrényeibe vagy meglá-
togatni a legközelebbi túrkálót!      Babcsán Vanessza

RONDAPULCSIS FORRALTBOR-FŐZŐ VERSENY

Fotó: Badacsonytomaji Fiatalok FórumaFotó: Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma

Fotó: Badacsonytomaji Fiatalok FórumaFotó: Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma

Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön
díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását a nagyda-
rabos hulladékok elhelyezésére az alábbiakban meg-
adott időben házhoz menő gyűjtés keretén belül,
koncentráltan, megfelelő kapacitás biztosításával a
kikészített lomokat átveszi, elszállítja, csökkentve
ezzel a lakosságnak okozott kellemetlenséget. Ennek
keretében lehetőség van megválni a háztartásokban
keletkezett nagydarabos hulladékoktól. 

Kihelyezés szabályai:
Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a ház-

tartásokban képződött, de a rendszeres hulladék-
szállításra használatos gyűjtőedényekben el nem
helyezhető nagydarabos hulladék minősül.
A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:
 elhasznált, megunt bútorok
 edények
 szőnyegek
 játékok
 ruhanemű
TILOS a gyűjtőpontokon elhelyezni:
 építési és bontási törmelék (ajtók, ablakok, szani-
terek)
 háztartási kis- és nagygépek;
 távközlési berendezések;
 számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek;
 elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;
 csomagoló anyagok (hungarocell, nylon zsákok,
fóliák, papír, karton)
 tehergépjármű gumiabroncs
 veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fény-
cső, elem, akkumulátor)

 háztartásokban keletkező települési hulladék,
 szelektív hulladék,
 zöldhulladék.

Az átvett nagydarabos hulladék mennyisége az
egy háztarásban egy év alatt keletkezett mennyi-
ség, maximum 2 m3 lehet. 

A lomhulladék átvétele, elszállítása az alábbi kité-
telek szerint történik:

• egyedi, ingatlanonként történő bejelentés alap-
ján (családi házak és Társasházak esetében egyaránt
szükséges)

• a regisztráció a lomhulladék elszállításához Tár-
saságunk ügyfélszolgálatán személyesen, levélben,
e-mailben vagy telefonon történt bejelentés alapján
legkésőbb a lomtalanítási napot megelőző 7. napon
12 óráig kell, hogy megtörténjen (logisztikai előké-
születek és a megfelelő kapacitás megteremtése
miatt a megadott időponton túl nem áll módunkban
regisztrációt fogadni)

• családi házak esetében, illetve nem 1100 literes
BOBR-t használó Társasházak esetében az átvétel
nem közterületről, hanem közvetlenül az ingatlanok-
ról (kerítésen belül, illetve a magánterület a közúthoz
legközelebb eső részén történő elhelyezéssel) 

• gyűjtőpontra kihelyezett konténerek esetében,
Társasházaknál a lomtalanítási hulladékot közterü-
letre kihelyezni tilos.

• az átadás az ingatlan tulajdonos vagy megbízott
által személyesen 

• lomok átvételének és elszállításának pontos
időpontja: lomtalanítási napokon március 31-ig reggel
7-től délután 15 óráig, április 1-től pedig reggel 6-tól

délután 14 óráig
Aki a lomtalanítási hulladékát a közterületen

helyezi el, vagy nem a Közszolgáltató NHSZ Tapol-
ca Nonprofit Kft dolgozóinak adja át a kihelyezett
gyűjtőpontokon, az szabálysértést követ el.

Bővebb tájékoztatást Társaságunk ügyfélszolgálatán,
illetve honlapján talál:
Ügyfélszolgálat helye: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.,
8300 Tapolca, Halápi u. 33.
Személyesen és telefonon (87/321-567):
Hétfő: 8-12; Kedd: Nincs; Szerda: 7-19; Csütörtök: Nincs;
Péntek: 8-12
Telefax (87/321-567): hétfőtől vasárnapig 0-24
Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300
Tapolca, Halápi u. 33.
E-mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu

Továbbá egyes hulladék fajták elhelyezéséhez igény-
be veheti Társaságunk által üzemeltetett Hulladék-
gyűjtő udvarunkat.
Hulladékgyűjtő udvar helye: 8308 Zalahaláp, 010/42
hrsz.
Hétfő: 7:00 – 15:00; Kedd: 7:00 – 15:00; Szerda: 7:00 –
18:00; Csütörtök: 7:00 – 15:00; Péntek: 7:00 – 15:00
Telefonszám: 06-87/709-831
E-mail cím: lerako.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu

Kérjük együttműködésüket a környezetünk tisz-
taságának megóvása érdekében!

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS
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PROGRAMAJÁNLÓ

A „MARSHMALLOW CAMP” LOVAS-ANGOL
művészeti gyerektábor 6 napos ottalvós/bentlakásos
táborokat szervez Badacsonytomajon, ötszöri étke-
zéssel. Nagyon sok kalanddal, élménnyel és vidám-
sággal készülünk 7 éves kor feletti diákok számára.

Megismerkedhetnek a lurkók a lovaglás világával,
és a lovak körüli tennivalókkal. Valamint a tábor folya-
mán angol nyelvoktatásban vehetnek részt, igyekszünk
társalgási angol nyelvhasználatra törekedni, valamint
lehetőség nyílik a tradicionális amerikai táborvilágba
való betekintésre. Művészetek,
kirándulás, strand, sportolás vár
rátok, emellett sok szabadidős
tevékenységet nyújt a Balaton:
strandröplabda, vizibicikli, kenuzás.

A tábor célja, hogy segítségével
egy remek közösség épüljön, a
gyerekek akár az ország másik fel-
éről származó gyerekekkel új barát-
ságokat kössenek és életre szóló
élményeket szerezzenek.

A tábor alatt folyamatosan
elérhetőek leszünk nyugalmad
érdekében.

Főbb programok: • Lovaglás, lovak körüli teendők •
Művészkedés: játékos foglalkozások • batikolás, fes-
tés, rajzolás, karkötőkészítés, csónakkészítés,
gyöngyfűzés • Angol nyelvoktatás – játékos, vidám,
nem hagyományos iskolai "órák" • amerikai tábordalok
megtanulása • amerikai játékok ("colourwars" – szín-
háború) • Sport: foci, röpi, úszás, • Társasjátékok •
bankett • Expedíciók: Badacsony felfedezése • Közös
főzésre is nyílik lehetőség (egyszer a héten) • sátrazás
• tábortűzrakás mesterfogásaival ismerkedés.

A táborok 2020 nyarán három idő-
pontban kerülnek megrendezésre.
• Július: 22. hétfőtől - 27. szombatig
• - Augusztus: 3. hétfőtől – 8.
szombatig, 10. hétfőtől – 15. szom-
batig.

Elérhetőségeink: 
Takács Vanessza - 06-30/345-

3938, FB: Marshmallow Camp-
Badacsonytomaj; Vida Vanda -
06-70/599-5198, IG:campmarsh-
mallow; Kondics Alexandra - 06-
70/672-1024, Email: marshmal-
lowtabor@gmail.com

A NABE Badacsonytomaji Csoportja szeretettel
hív, vár minden érdeklődőt Pásztor Enikő előadására
2020. március 9-én 17,30-ra  az  Egry József Művelő-
dés Központba. Az előadás témája: Anya és lánya
betegsége, azaz áldás vagy átok  (A mellrák meg-
előzésének lehetőségei)

– – –
Sivananda jógafoglalkozás: 2020. február 4-től

minden kedden délután 5 órától a Tatay Sándor Álta-
lános Iskola "Tükrös Termében" Sivananda jógafog-
lalkozás indult. Az óra tradicionális hatha jógaóra,
mely tartalmaz relaxációt, bemelegítő-, légzőgya-
korlatokat és ászanákat, célja pedig a feltöltődés, fel-
frissülés és átmozgatás. 

Minden kedden 17 órától szeretettel várja a
mozogni vágyókat Éri Anita jógaoktató!

https://www.sivananda.hu/orszagszerte
– – –

Magbörze Badacsonytomajon: Az elmúlt évek-
ben a környéken a februári időszakban már hagyo-
mányszerűen szervezi meg a Lábdi Piac éves mag-
börzéjét, amelyet idén először Badacsonytomajon
tart, február 22-én 9.30 órai kezdettel. A magbörze
lényege, hogy a kiskert tulajdonosok a maguk által
fogott felesleges magokat elcseréljék, megosszák a
többi résztvevővel. A magcsere mellett idén is lesznek
meghívott  szakmai előadók, valamint szaktanácsa-
dók.

Program: • Kovács Péter tűzikovács régi fortélyokat,
gyakorlati tanácsokat oszt meg velünk a kerti szerszá-
mok karbantartásáról, hatékony használatáról. • Juhász
Attila agrármérnök, természetszerű zöldségkertész a
tájfajták és a diverzitás jelentőségéről tart előadást. •
Szaktanácsadóink, akik minden kérdésre szívesen
válaszolnak: Ware Borbála a Közép-dunántúli Biokul-
túra Egyesület elnöke, Antal Balázs (Bálamódaka dász)
a Krisna-völgy biokertészetének a vezetője.

A helyszínen lehetőséget biztosítunk vetőmag
vásárlására is, de a rendezvény elsődleges célja,
hogy a kiskert tulajdonosok a maguk által fogott táj-
jellegű vetőmagokat egymást közt cseréljék. 

Készülünk a helyszínen tea sarokkal, Lábdi Piacról
háztáji ropogtatnivalókkal, és a gyerekek részére
növényfelismerő színezőkkel is. 

Szervező: Lábdi Piac. Felvilágosítás: Pákay Andrea
0630/443-6836 pakayandi67@gmail.com

Helyszín: Badacsonytomaj, Egry József Művelő-
dési Ház és Közösségi Ház

– – –
Meghívó: A Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj

2020. február 22-én tartja soros tisztújító közgyűlését,
melyre tisztelettel várjuk nem csak tagjainkat, hanem
minden kedves érdeklődőt.

Helyszín: Tatay Sándor Általános Iskola, Bada-
csonytomaj. Időpont: 2020.02.22. 14:00 óra.

Tisztelettel: Arany György ügyvezető elnök
– – –

A Badacsonyi Fiatalok Fóruma bemutatja: Pöttyös
szoknyák és csíkos zakók éjszakája. 2020. február
22. start 21:00. Belépés díjtalan. Helyszín: Egry József
Művelődési Ház, 8258 Badacsonytomaj, Római út 69.
A legjobb női és férfi jelmezeket díjazzuk!

– – –
Kiszebáb égetés: Űzzük el együtt a telet február

25-én, kedden 16:00-20:00 között a Badacsonytomaji
Strandon! Forralt borral, forró teával, zsíros kenyérrel
várunk minden kedves érdeklődőt!

– – –
Március 8-án, vasárnap 17:00 órakor a Hölgyeket

köszöntjük! Az Egry József Művelődési Házban Hava-
si Gábor könnyűzenei műsorával és 1 szál virággal
kedveskedünk a település lányainak, asszonyainak!

A HAGYOMÁNYOS LOVASTÁBOROK
MELLETT KÜLÖNLEGES 

PROGRAMOKKAL VÁRJUK 
A TÁBOROZNI VÁGYÓ GYEREKEKET! 

2019 a fordulat éve
volt, a magyar borfo-
gyasztó a csúcsborok
mellett tette le a vok-
sát, az alacsony ár ver-

senyhátránnyá vált. Borivó nemzetből borkóstolóvá
vált a magyar. A fogyasztó egyre biztosabb ítéle-
teiben, magas árakkal sem lehet megtéveszteni, a
prémium szegmens iránt nő az érdeklődés, mégis
jelentősen csökkennek az árak. A Varga Pincészet
nemzetközi sikerei hozzájárultak az értékesítés
növekedéséhez, a pincészet értékesítése literben
számítva 12% -kal nőtt, ezen belül a prémium borok
növekedése 50% volt. Csökkent viszont a feldolgo-
zott szőlő mennyisége.

„Meggyőződésem – nyilatkozik Varga Péter alapító
tulajdonos -, hogy néhány év múlva visszatekintve
2019-et a fordulat évének fogjuk tartani a magyar bor-
fogyasztásban. Ez az az év, amikor a magyar borfo-
gyasztó egyértelműen a csúcsborok mellett tette le
a voksát. Azt persze, hogy mi a csúcsbor, azt ő dönti
el. Lejárt az ideje a 4-5 ezer forintra felárazott lőréknek
is, nem csak a 200-300 forintos boroknak. Soha ilyen
kevéssé nem számított az ár, mint napjainkban. A
magyar borpiacnak korábban is sajátossága volt, hogy
nem az alacsony, hanem a közepes árszegmensben
lehetett eladni a legtöbb bort. Az elmúlt évben azon-
ban az alacsony ár kifejezetten versenyhátránnyá vált.
Pincészetünknek nagyon nagy szerencséje, hogy
boraink folyamatos nemzetközi sikerei az elmúlt évben
értek csúcsra. 2019. évben 16 aranyérmet, közöttük 2
nagyaranyat szereztünk a legnagyobb, legjelentősebb
nemzetközi borversenyeken, a többszörösét, mint amit
magyar pincészet valaha elért. A sikerek is közrejátsz-
hattak abban, hogy prémiumboraink értékesítése min-
tegy 50%-kal nőtt és megközelítette a 800 ezer palac-

kot. A növekedés még nagyobb is lehetett volna, de
több fajtánál nem rendelkeztünk elegendő készlettel.”
„A piaci trendek változását - elemez Varga Máté Péter
ügyvezető tulajdonos – a borfogyasztási szokások
megváltozása okozza. Borivó nemzetből borkóstolóvá
vált a magyar. A gasztroforradalomnak is köszönhe-
tően egyre tudatosabban kóstoljuk a borokat. Már
nemcsak fehér, rozé vagy vörös, száraz vagy édes bort
akarunk, hanem az ételekhez hasonlóan, egyértelmű
tiszta ízeket, illatokat keresünk, sokkal magasabbak
az elvárásaink, mint korábban. Négy-öt évvel ezelőtt
egy akciós időszak legnagyobb dobása mindig a lega-
lacsonyabb árú bor volt. Ma már a kereskedelem a
legalacsonyabb árszegmensben keveset akciózik. Az
emberek nem jól járni, hanem jót inni akarnak. Csökken
az értékesítése a túlárazott boroknak is. A fogyasztó
egyre biztosabb ítéleteiben, magas árakkal sem lehet
már megtéveszteni. Érdekes jelenség, hogy bár a pré-
mium szegmens iránt nő az érdeklődés, az árak mégis
drasztikusan csökkennek.”

Az elmúlt évben jelentősen nőtt a Varga Pincé-
szet értékesítése a 2018. évi 12,2 millió literrel szem-
ben 13,7 millió litert adtak el, és ennek következtében
5 milliárd forintról 5,8-ra nőtt az árbevétel és 150 mil-
lióról 200-ra a nyereség. Kis mértékben nőtt a lét-
szám, az évben átlagosan 191 főt alkalmaztak. Csök-
kent viszont a szőlőfeldolgozás, az előző években
megszokott 20,5 millió kilogrammal szemben 2019-
ben csak 17,5 millióból készült bor. A csökkenés oka
részben az alacsonyabb szőlőtermés, részben a pin-
cészet magas óborkészlete és korlátozott tárolóka-
pacitása volt. Több mint 500 millió forintot költöttek
beruházásokra. A fejlesztések legfontosabb eleme a
palackozás korszerűsítése, aminek eredményeként
a 10.000 órás palackozókapacitás 14 000-re nőtt úgy,
hogy a szükséges munkaerő 30%-kal csökkent.



„A fiú apja erre felkiáltott: »Hiszek! Segíts hitetlensé-
gemen!«” (Mk 9,24) (Életige fotó)

Jézus tanítványaival együtt úton van Jeruzsálembe.
Már elkezdte felkészíteni őket a meghatározó ese-
ményre, hogy a vallási vezetők vissza fogják utasítani
őt, a rómaiak halálra ítélik, aztán keresztre feszítik, és
ezt követi majd a feltámadás. Kemény beszéd ez, és
nehezen érthető Péter és a többi követője számára,
de Márk evangéliuma végig vezet bennünket a folya-
maton, ahogy fokozatosan fölfedezték Jézus küldeté-
sét: Ő a törékenység és a szenvedés által végérvénye-
sen üdvözíti az emberiséget. Élete folyamán Jézus
nagyon sok emberrel találkozik, és mindenkinek segít-
ségére siet a bajában. Most egy apa segélykiáltására
figyel fel, aki azt kéri, hogy gyógyítsa meg súlyosan
beteg, valószínűleg epilepsziás gyermekét. Ahhoz,
hogy a csoda megtörténjen, Jézus is kér valamit ettől
az apától: a hitet.

„A fiú apja erre felkiáltott: »Hiszek! Segíts hitet-
lenségemen!«”

A Jézus körül összegyűlt tömeg előtt az az apa
fennhangon látszólag ellentmondásos választ ad. Min-
den bizonnyal hozzánk hasonlóan ő is gyakran meg-
tapasztalja a hitünk törékenységét, hogy képtelenek
vagyunk teljesen bizalommal lenni Isten szeretete iránt,
hogy ő minden gyermeke számára boldogságot készí-
tett. Isten viszont teljes bizalommal van az emberhez,
és semmit nem tesz a hozzájárulásunk, a szabadon
kimondott igenünk nélkül. Kéri a mi akár kicsinyke
részünket is, hogy ismerjük fel a hangját a lelkiismere-
tünkben, bízzunk benne és mi is kezdjünk el szeretni.

„A fiú apja erre felkiáltott: »Hiszek! Segíts hitet-
lenségemen!«”

A bennünket körülvevő mentalitás gyakran azt
sugallja, hogy az agresszivitás különböző formáival
érhetjük el a sikert, hogy ez a célravezető fegyver. Az
evangélium viszont paradox módon azt javasolja, hogy
a gyengeségünket, a korlátainkat, a törékenységünket
elismerve lépjünk kapcsolatba Istennel, és részesüljünk
vele a legnagyobb győzelemben, az egyetemes test-
vériség megvalósulásában. Jézus egész életével a
szolgálat logikájára tanított, arra, hogy az utolsó helyet
válasszuk. Ez a legjobb hozzáállás, hogy a látszólagos
vereséget ne önző és kérészéletű diadallá, hanem tar-
tós és közösen átélt győzelemmé alakítsuk.

„A fiú apja erre felkiáltott: »Hiszek! Segíts hitet-
lenségemen!«”

A hit olyan ajándék, amelyet kitartóan kérhetünk,
és kérnünk is kell, hogy Istennel együttműködve utat
nyithassunk a reménynek sokak számára. Chiara
Lubich így ír: „Hinni ugyanis azt jelenti: hisszük, hogy
Isten törődik velünk, és szeret minket. Azt jelenti: tudjuk,
hogy Istennek mindenre gondja van: minden imánkra,
szavunkra, mozdulatunkra, minden szomorú, örömteli
vagy közömbös eseményre, minden betegségre, való-
ban mindenre […]. Isten a Szeretet, és ennek logikus
következménye, hogy teljes bizalmunkat Őbelé helyez-
zük. Így meghitt kapcsolatunk alakulhat ki vele: gyakran
beszélünk hozzá, elé tárjuk ügyeinket, elhatározásain-
kat, terveinket. Mindannyian ráhagyatkozhatunk sze-
retetére, és biztosak lehetünk abban, hogy megért,
megerősít és segít bennünket. […] »Uram – kérhetjük

Tőle –, add, hogy megmaradjak szeretetedben! Kérlek,
hogy egyetlen pillanatig se éljek anélkül, hogy ne érez-
ném, ne venném észre, ne hinném vagy tapasztalnám
azt, hogy szeretsz engem, hogy szeretsz minket!«
Aztán pedig szeretnünk kell. A szeretet által hitünk erős
lesz, gyémántkeménységű. Nemcsak hinni fogunk
Isten szeretetében, hanem valóságosan érzékelni is
fogjuk lelkünkben, és »csodákat« fogunk látni magunk
körül.” L M István atya
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Szeretettel hívom a fiatal (7. 8. osztályos, hitta-
nos) és felnőtt testvéreket, akik még nem vol-

tak bérmálkozók és szeretnék megkapni a
Szentlélek ajándékait,  mielőbb (március 31-ig)
jelentkezzenek a plébánián, vagy a szentmisék

után templomunkban!
Új főpásztorunk, őexcellenciája Dr. Udvardy

György érsek atya május 16-án 16 órakor kez-
dődő szentmisében templomunkban bérmál!

Itt a lehetőség, Jézus téged is vár!

István atya

BÉRMÁLKOZÁS
2020. MÁJUS 16. 16.00 ÓRAKOR!


