
Átadták a Badacsonytomaj Város Elismerő Oklevele kitüntető címeket, melyet idén három helyi civil szervezetnek
és öt magánszemélynek ítéltek oda. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a díjazottak
önzetlen, áldozatos tevékenységéért ezúton is köszönetet mond, további munkájukhoz jó egészséget kíván!

BADACSONY
Havonta megjelenő közéleti lap

XXX. évfolyam 7. szám | 2020. JÚLIUS

Badacsonytomaj Város Önkormányzata sikeresen
pályázott 2 db elektromos kisbusz beszerzésére,
melyek a településen belüli közlekedésben nyújtanak
segítséget az itt élőknek illetve a településre látogató
turistáknak. Július 13-ától október 30-ig tartó időszak-
ban próbaüzem jelleggel közlekedik a két kisbusz.

PRÓBAÜZEMMEL INDUL 
A BABU Július 30-tól négy hétvégén várják a borok szerelmeseit Bada-

csonyba, a Móló Parkba. A járványos időszakra való tekintettel a
Bor7 helyett Bor7végék címmel szervez programot Badacsony-
tomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye. A rendezvény
500 főig lesz látogatható. A Bor7végék programjait megtalálják
az érdeklődők a szervezők (https://www.facebook.com/bada-
csonyiprogramok) valamint a rendezvény folyamatosan frissülő
közösségi oldalán (https://www.facebook.com/BadacsonyBor7).

INDULNAK A BOR7VÉGÉK

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

www.badacsonytomaj.hu

A VÁROS PÉLDAKÉPEI LETTEK

További részletek az 5. oldalon. További információk a 6. oldalon.
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A Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
képviselő-testülete még februári ülésén döntött több
városi elismerés odaítéléséről. Az elismerő okleve-
leket március 15-én a nemzeti ünnepen a járványos
helyzet miatt nem tudták átadni, a veszélyhelyzet
feloldását követően a júniusi testületi ülésen vették
át az okleveleket a díjazottak.

2020-ban a Badacsonytomaj Város Elismerő
Oklevele címet kapta a helyi civil szervezetek közül
a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület, a Badacsony-
tomaji Kolping család valamint a most 20 éves Pol-
gárőr Egyesület Badacsonytomaj.

Öt magánszemély is részesült az elismerésben.
Vercz Attiláné Gyöngyi nem tudott részt venni a díjá-
tadón, oklevelét egy későbbi időpontban veheti át. A
díjazottak között volt még Schneider Zsolt, Rétai Sza-
bolcs, Tombor Péter és idősebb Szita László, akik
Krisztin N. László polgármestertől vehették át az elis-
merő okleveleket.

Amikor valakinek a munkáját elismerjük, akkor
egyúttal példaképet is választunk- így fogalmazott a
díjátadáson a város polgármestere. Krisztin N. László
szerint a díjazottak most példaként állítódnak a tele-
pülés közössége elé.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a díjazottak önzetlen, áldozatos tevé-
kenységéért ezúton is köszönetet mond, további
munkájukhoz jó egészséget kíván!

Vercz Attiláné Gyöngyi a város közösségi élet-
ének olyan tagja, aki idejét, energiáját nem sajnálva
sokrétű munkát végez. 8 éven át aktívan tevékeny-
kedett az iskola Szülői Munkaközösségének tagja-
ként. Színházlátogatásokat szervezett. Aktívan részt
vesz a Városnapi rendezvényeken. Több éven keresz-
tül heti egy alkalommal tornát vezetett. 

Bekapcsolódott a civil szervezetek munkájába. 
Hosszú évek óta aktív tagja a Nők a Balatonért

Egyesület Badacsonytomaji csoportjának: kezeli a
NABE pénztárát, tagja a kórusnak, a rendezvények
elő- és utómunkáiban szerepet vállal, kerékpártúrákat
szervez, részt vesz az Adventi koszorúkészítésben,
aktív résztvevője a szemétgyűjtési akcióknak.

A felsorolt tevékenységeket úgy végezte, végzi,
hogy mindig szerényen a háttérben marad. 

Tombor Péter több éve a Badacsonytomaj SE lab-
darúgója és nagy terhet vállal az utánpótlás U11, U13
edzéseinek irányításában. Önszorgalomból megsze-
rezte a C típusú edzői minősítést. A két korcsoporttal
szakszerűen foglalkozik. Az iskolai tornateremben
rendszeresen csütörtökön és péntekenként tartja
edzéseit. A közösségfejlesztés érdekében Tapolcán
„Csarnok” fociprogramot szervezett, ahol 40 fő fiatal
és szülő vett részt a nagysikerű rendezvényen. 

Munkáját lelkiismeretesen, hozzáértéssel végzi,
jó közösségfejlesztő ember, akit a gyerekek és a szü-
lők egyaránt tisztelnek és szeretnek. 

Rétai Szabolcs a Badacsonytomaji Sportegye-
sület  U19-es csapatának edzője. Nagy érdemei van-
nak abban, hogy az U19-es labdarúgó csapatunk lét-
számilag megerősödve, s egyre jobb eredményeket
elérve szerepel a Megyei I. osztályú Bajnokság ifjú-
sági korcsoportjában. 

Közösségépítő és fejlesztő tevékenysége példa-
adó. Az általa irányított csapat tagjai részére rendsze-
resen szervez a labdarúgáson túli programokat is. 

Munkája elismeréseként a Sportegyesület elnök-
ségi tagjává is beválasztotta a tagság. 

Schneider Zsolt harminc éve van a testnevelő
tanári pályán. Közel 10 éve tanít a badacsonytomaji
iskolában. Évek óta lelkesen és lelkiismeretesen
készíti fel a tanulókat a különböző sportversenyekre,
ahol ennek köszönhetően a tanulók rendszeresen
szép eredményeket érnek el. Pedagógusként külö-
nösen odafigyel arra, hogy napjainkban milyen
módon lehet motiválni a sportra a tanulókat.

Az idei évben ez kiemelt sikert hozott, hiszen a
Tatay Sándor Általános Iskola a Magyar Diáksport
Szövetségtől az I. helyezést érdemelte ki -a 200 fő
alatti iskolák kategóriában- a Diákolimpián, a 2018-
19-es tanévben legeredményesebben szereplő
intézményként.

Id. Szita László 1959-ben 57 fővel alakította meg
a Badacsonyi Sporthorgász Egyesületet, elvállalta
annak vezetését. Nem csak ezen a területen vállalt
úttörő szerepet, hanem a Badacsonyi Hegyközség

Szövetkezet borászati ágazatvezetőjeként lelkesen
dolgozott a badacsonyi bor elismertetéséért, ország-
határon belül és kívül. 

Az 1987-ben megalakult Vinum Vulcanum Bor-
lovagrend alapító tagjainak egyike is volt. 

1990-ben indított családi vállalkozásukkal, ven-
déglátóegységükkel hozzájárul az itt élők és idelá-
togatók minőségi kiszolgálásához.

A Polgárőr Egyesület sokrétű tevékenységei közé
tartozik a városi közterületi bűnözés visszaszorítása,
vagyonvédelem, kábítószer prevenció, bűnmegelőzési
akciók, kampányok szervezése, továbbá figyelmet for-
dítanak a hátrányos helyzetű társadalmi rétegekre, az
időskorúakra, a magányosokra, egyedül élőkre.

Folyamatosan részt vesznek a térségben történő
közlekedés ellenőrzési akciókban, illetve egyedi sze-
mélyek felkutatásában, megyei vagy országos szintű
rendezvények biztosításában. 

Az Egyesület mikro-térségi szerepet vállal a kör-
nyező települések polgárőreivel, állandó kapcsolatot
fenntartva  koordinálja a közös akciókat.

Tevékenysége ismert és elismert, támogatott a
szakmai szervezetek, a rendőrség, és a lakosság
részéről egyaránt.

Az 1959-ben megalakított Badacsonyi Sporthor-
gász Egyesület sok évtizede a település meghatá-
rozó civil szervezete. Mindent megtesz a horgászat
népszerűsítéséért, a vizek védelméért. 

Ezen túl rendszeresen részt vesznek a település
rendezvényein, aktív közreműködésükkel segítik azok
megvalósulását, továbbá saját önálló rendezvényeikkel
(Szezonnyitó baráti találkozó, Szüreti vándorkupa ver-
seny, Halas nap) színesítik a térség programkínálatát. 

A Badacsonytomaji Kolping Család 1997 óta
részt vesz az Egyházközség, és a város életében, ren-
dezvényei szervezésében, hagyományainak alakítá-
sában.

Hagyományos  rendezvényeik:
- Adventi hangversenyekkel, kültéri Betlehem fel-

állításával segítik elő településünk lakó számára az
ünnepi ráhangolódást. Folytatás a következő oldalon.

A VÁROS PÉLDAKÉPEI LETTEK
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Hétfő 9 - 15:30
Kedd 9 - 15:30
Szerda 9 - 15:30
Csütörtök 9 - 15:30
Péntek 9 - 12:00
Szombat ZÁRVA
Vasárnap ZÁRVA
valamint rendezvények idején.

Elérhetőségek: Tel.: 06-87/571-115
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu
Honlap: www.badacsonyiprogramok.hu
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Folytatás az előző oldalról:
- Több, mint 20 éve szervezik a Donát búcsút, a

badacsonyi Szent Donát kápolnában. 
- A NABE helyi csoportjával közösen tartják a

Balatoni téli esték programokat, megismertetve ezzel
sok érdekes, hasznos témát.

- Jótékonysági előadásokat szerveztek a temp-
lomi orgona cseréje érdekében. 

- A Ranolder kereszt kivilágítása érdekében gyűj-
tést szerveztek.

Tagjai sokat tettek és tesznek a környezetünkért,
a közösségért. Segítik tevékenységünkkel városunk
életében az összetartást, bizonyítva azt, hogy az erő
mindig a közösségben, az összefogásban van. Ami
egy embernek lehetetlen, egy közösség számára
megvalósítható. Farkas Judit, Kálóczi Beáta

A VÁROS 
PÉLDAKÉPEI 

LETTEK

Idén a hagyományoktól eltérően, a különleges
helyzethez alkalmazkodva került sor iskolánkban a
8. osztály ballagására június 15-én.

Délelőtt a hetedik osztályosok és szüleik azon
fáradoztak, hogy a végzős osztály a lehetőségekhez
mérten hasonló módon búcsúzhasson el általános
iskolai diákéveitől, mint az előző ballagó osztályok.

A virágokkal, képekkel díszített aula jelképezte
az osztálytermet, ahol elköszönt az iskolától osztály-
társai nevében is Vizkelety Virág, Giczi Kíra, Molnár
Éva, Vető Boglárka, Steer Attila és Kiss Levente. A
közös élményeket megörökítő fényképösszeállítás
alatt megelevenedtek az elmúlt évek pillanatai, köny-
nyet vagy kacajt csalva az arcokra.

Az intézmény vezetője Krisztin N. Lászlóné meg-

emlékezett az elmúlt nyolc évről: a kicsi elsős gye-
rekek, hogyan találták meg az iskolában a helyüket,
milyen fontos tanulmányi és sportversenyeken vettek
részt, ezzel is öregbítve az iskola hírnevét, és milyen
szabadidős, kulturális programok kovácsolták össze
ezt az osztályt egy közösséggé. Kérte az elköszönő
tanulókat, hogy emlékezzenek a későbbiekben is
ezekre az évekre, és vigyék hírét annak, hogy milyen
jó volt tatays diáknak lenni. 

Az osztálytól búcsúzott még Riteczné Lesz Rená-
ta osztályfőnök, aki útra indító szavaiban reményét
fejezte ki, hogy diákjai állandó kísérője lesz a tudás-
vágy és a kitartás további éveik alatt.

Tatay Sándor Általános Iskola

BALLAGÁS

Az idei tanév nyarán is megvolt a lefoglalt helyünk
az alsós táborra, de nagyon bizonytalanok voltunk.
Szerencsére a kedvező helyzet alakulása miatt és a
szülők hozzáállásának köszönhetően nem hagytuk
ki most sem a Bakonyban való bolyongást. A Forrás
Vendégház csodálatos környezete szeretettel várta
a gyerekeket, akik a Sobri Jóska Kalandpark után is
élénken fedezték fel a táborhely körüli zöld környe-
zetet. Kiemelt figyelmet kapott részükről a területen
átfolyó Bitva patak, mely játékra, mókázásra adott
okot minden szabad pillanatban. Közben vonatoztunk
az estébe hajló erdőben, majd másnap sikerült kicsit
eláznunk is, így a sárban dagonyázás sem maradt ki
a négy napból. Hazafelé a Veszprémi Állatkert cso-

dálatos környezetében néztük meg az állatokat, pró-
báltuk ki az új és régi játékokat. Élményekkel teli és
fáradtan szálltunk le a buszról az iskola előtt. 

Farkas Csilla

ALSÓS TÁBOR BAKONYJÁKÓN

Sokunk örömére megvalósulhatott az idei felsős
tábor, amelynek az enyingi Kabóka Lovastanya adott
otthont június 26. és 29. között. A táborban húsz tanu-

ló vett részt, volt, aki már nem először járt itt, de akad-
tak bőven olyanok is, akik az alsós tábor élményein
gazdagodva most a felsős tábort is kipróbálták. Nyu-
godtan mondhatjuk, hogy ezen a paradicsomi helyen
mindenki megtalálta a kedvére való tevékenységet.
A programok között volt számháború, méta, kincs-
kereső túra, sorverseny, medencés vetélkedő, vízibi-
ciklizés, tömlőhúzás és még sorolhatnánk. A szerve-
zett programok között bőven volt idő úszkálni és ját-
szani a medencében, hűsölni a játékteremben, spor-
tolni vagy éppen lovagolni kicsit. Az időjárás is kegyes
volt hozzánk, hiszen végig hétágra sütött a nap.
Reméljük jövőre is lesznek lelkes tanulók, akik csat-
lakoznak hozzánk.

Köszönjük az utazásban nyújtott segítségét Káp-
talantóti, Ábrahámhegy és Badacsonytomaj Önkor-
mányzatának.

FELSŐS TÁBOR

EGRY JÓZSEF 
MŰVELŐDÉSI HÁZ
NYITVATARTÁSA

Városi Könyvtár 
8258 Badacsonytomaj, Fő utca 29. 

Elérhetőségek: 87/471-208 
badacsonytomajkonyvtar@gmail.com 

Nyitvatartás: hétfő, szerda 9-15, péntek 10-18

ÚJRA NYIT 
A KÖNYVTÁR!
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Iskolánk 4. osztályos tanulója, Wallovics Lilla a
neves Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordu-
lóját megnyerve jutott tovább az országos megmé-
rettetésre. Sajnos az eredeti időpontot és helyszínt
átírta a „vírus”, mint annyi minden mást. Azonban a
verseny szervezői úgy gondolták, hogy szűkebb kör-
ben is, de megrendezik az országos fordulót. Lilla
csodálatos eredményt produkált, elhozta az előkelő
11. helyezést az országos döntőről. Lillát kicsi kora
óta kiemelten érdekli a számok világa, több verse-
nyen is részt vett már az elmúlt években, ahol mindig
remek eredményeket tudhatott maga mögött.
Reméljük így lesz ez még hosszú időn keresztül! 

Gratulálunk Lilla, köszönet a szülői segítségért!
Farkas Csilla

Lezárult a 2019/2020-as év a Tatay Sándor Általános
Iskolában. Különleges tanév volt, hiszen az utolsó három
hónapban otthonról, távoktatásban tanultak a diákok.
A tanévzárót sem lehetett megtartani a régi hagyomá-
nyos módon a járványhelyzet miatt. Tantestületünk úgy
döntött, hogy a törvények adta lehetőségen belül lezár-
ja, befejezi ezt a tanévet is. Így nem tartottunk egy nagy
tanévzárót, hanem osztályonként, külön időpontra hív-
tuk a diákokat és 8 tanévzárót tartottunk.

Természetesen a jutalmakat így is megkapták a kivá-
ló tanulók, a legtöbb ötöst gyűjtők, a versenyeken jól
szereplők, a jó sportolók. Gratulálunk a díjazottaknak!
Jutalmazottak a 2019/2020-as tanév végén:
Kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató
magatartásukért és szorgalmukért könyvjutalmat
és oklevelet kaptak: 1.o Baumann Luca, Baumann
Hanna, Kovács Míra Júlia, Tiszta Flóra; 2.o Wallovics
Júlia, Farkas Regina; 4.o Wallovics Lilla; 5.o Bodor
Gergely, Molnár Barnabás, Magyaródi Sára; 7.o Fekete
Pál, Rácz Gergő, Szabo Daisie, Várkonyi Emőke; 8.o
Sterk-Rajzó Réka.
Kiváló tanulmányi eredményükért, példamutató
szorgalmukért könyvjutalmat és oklevelet kaptak:
1.o Tápi Álmos, Németh Csaba Gergő; 2.o Frantal Sára,
Nagy Gréta, Jakócs Viktória Éva, Kőműves Dávid; 4.o
Tóth Titanilla, Forintos Lili, Borbás Nóra, Molnár Lilla
Boróka; 5.o Németh Helka; 6.o Hidvégi Zoltán; 7.o
Nagy Milán.
Jó tanulmányi eredményükért könyvjutalmat és
oklevelet kaptak: 1.o Magyaródi Soma, Szántó Viktória;
2.o Pál Zsombor, Pál Ramóna, Borbás Luca, Szabó
Kinga; 6.o Tölli Lara; 8.o Vizkelety Virág és Giczi Kíra.
Közösségi munkájáért és művészeti tevékenysé-
géért jutalomban részesült: 8.o Vizkelety Virág.
Tanulmányi versenyeken elért eredményéért jutal-
mat kaptak: 8.o Sterk-Rajzó Réka, aki bejutott az angol
nyelvi verseny megyei fordulójába; 7.o Várkonyi Emőke,
aki bejutott az angol nyelvi verseny megyei fordulójá-
ba; 6.o Gáspár Levente, Tánczos Domonkos Ábel –
megyei technika versenyen eredményesen szerepel-
tek; 4.o Wallovics Lilla Zrínyi Ilona Országos Matema-
tika verseny 11. helyezett, megyei 1. helyezett.
Iskolán kívüli művészeti tevékenységéért oklevelet
kaptak: Néptánc kategóriában: 8. osztályból Répási
Balázs, Steer Attila, Gelencsér Dániel és Tánczos
Laura Anna; 5.o Ladányi Borostyán Borbála; 7.o Nagy
Liliána, Samu Bíbor Márta, Rácz Gergő, Nagy Milán,
akik a SzínVonal Alapfokú Művészeti Iskola Tördemic
Néptáncegyüttes Egyesület tagjai.
Az elmúlt években végzett sportmunkájukért juta-
lomban részesültek: Molnár Éva Mária, Vető Boglár-
ka, Giczi Kíra, Csik Hunor Áron, Kiss Levente Róbert
és Tobak Róbert.
Az elmúlt években elért sporteredményükért ser-
leg jutalomban részesültek: Fedő Petra, Pruska
Bence Marcell.
Az Ötösgyűjtő verseny nyertesei, akik egy oklevelet
és 5.000 Ft-os Interspar ajándékkártyát kaptak: 1.o.
Kovács Míra Júlia; 2.o. Wallovics Júlia; 3.o. Horváth
Izabella; 4.o. Wallovics Lilla,Molnár Lilla Boróka; 5.o.
Bodor Gergely; 6.o. Hidvégi Zoltán; 7.o. Fekete Pál;
8.o. Sterk-Rajzó Réka, aki végig kitűnő volt, ezért még
egy 20.000 Ft-os Interspar ajándékkártyát is kapott

Tatay-emlékplakettet kaptak: Diákok részéről:
Tobak Róbert, aki a plakett mellé még egy 20.000
Ft-os Interspar ajándékkártyában is részesült. Szülők
részéről: Vizkeletyné Altner Ágnes és Csík-Vastag
Tímea

Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

SIKER MATEMATIKÁBÓL! „TANÉVZÁRÓK” 
A TATAYBAN

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Fotó: ÓvodaFotó: Óvoda

Fotó: ÓvodaFotó: Óvoda

2020. június 26-án rendhagyó módon köszöntek
el a Pipitér Óvoda nagycsoportosai a dolgozóktól és
kisebb társaiktól. Az óvatosság jegyében megtartott
ballagási ünnepségen csak a szülők, és az óvoda

közössége vett részt.
Az iskolába induló gyerekeknek sok sikert és

eredményes tanulást kívánunk!
Kovács Zsuzsanna óvodapedagógus

ÓVODAI BALLAGÁS

80. születésnapja alkalmából köszöntötték a közelmúltban Mórocz
Istvánt. Az ünnepelt finom csokitortát is kapott Krisztin N. László polgár-
mestertől és Hartai Béla alpolgármestertől.

Pista bácsi több cikluson át alpolgármesterként is dolgozott Bada-
csonytomaj városáért. Az elmúlt 20 évben sikeresen vezette a helyi Pol-
gárőr Egyesületet, segítette az itt élő embereket. Több évtizedes kie-
melkedő munkájáért Mórocz Istvánt a helyi képviselő-testület Pro Urbe
kitüntetésben részesítette, melyet 2020. augusztus 20-án adnak át részé-
re. Isten éltesse sokáig Pista bácsit! Boldog születésnapot kívánunk!

MÓROCZ ISTVÁN 80 ÉVES



Idén 35 tanuló jelentkezett kézműves táborunkba, melyet negyedik alka-
lommal szerveztünk meg.

A vìrushelyzetre való tekintettel kèt turnusban fogadtuk a gyermekeket. Mind-
két alkalommal nagyon sok kreatív dolgot készíthettek, többek között névre

szóló karkötőt, agyag kaspót, kèpkeretet szalvèta technikával. Sokat játszottunk
és szerencsére strandolhattunk is a nagy melegben.

Reméljük mindenki jól érezte magát, várunk benneteket jövőre is!
Rétainé Vizeli Alexandra és Tasner Rebeka
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Badacsonytomaj Város Önkormányzata sikeresen
pályázott 2 db elektromos kisbusz beszerzésére,
melyek a településen belüli közlekedésben nyújta-
nak segítséget az itt élőknek illetve a településre
látogató turistáknak.

Július 13-ától október 30-ig tartó időszakban
próbaüzem jelleggel közlekedik a két kisbusz.

Az 1. sz. járat, a nagyobb befogadóképességű
busz (23 fő) naponta 4 alkalommal kétóránként járja
végig településünket. Badacsonytomajon az iskola
elől a körforgalom felé indulva, először Badacsonyör-
sön a Kemping utca bejáratáig haladva, majd vissza-
fordulva Badacsonytomajon a József Attila utca-
Borostyán utca-Sport utca- Fő utca útvonalon Bada-
csony felé veszi az utat.  A  Római úton haladva egé-
szen a Gróf dombig közlekedik, majd ugyanezen
útvonalon tér vissza az iskolához.

A 2. sz. járat, mely a kisebb befogadóképességű
(14 fő) busz, úgy nevezett gyorsjárat, naponta 2 alka-
lommal reggel 9 órakor és délután 5 órakor, a 71. sz.
főúton közlekedik kevesebb megállóhellyel. Ugyan-
úgy az iskola elől indulva és a 71. sz. főúton haladva
Badacsonyörsön a Kemping utca bejáratáig, majd
visszafelé a strandokat, Badacsony centrumot és a
Badacsony Kempinget érintve tér vissza az iskolához.

Folytatás a következő oldalon.

Fotó: IskolaFotó: Iskola Fotó: IskolaFotó: Iskola

KÉZMŰVES TÁBOR

TOURINFORM IRODA HÍREI

Örömmel értesítjük a kedves lakosokat, tagokat, vendégeket,
hogy irodánk épületének felújítása befejeződött. Újra a régi,
megszokott helyen, Badacsony központjában, a Park u. 14.
sz. Alatt várjuk az érdeklődőket.
Tel.: 06 87 /531 013, 
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
Nyitva: minden nap 10.00-18.00-ig.

A TÚRÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL REGISZTRÁCIÓ-
HOZ KÖTÖTT! REGISZTRÁLÁS: email: badacsony-
tomaj@tourinform.hu, tel.: +36-87/531-013 (Tourinform
Badacsony), facebook: Badacsony Régió Tourinform.
RÉSZVÉTELI DÍJ: gyermekeknek:  6 éves korig: ingye-
nes; 6-14 éves korig:  500,- Ft/fő, felnőtteknek:  1.000,-
Ft/fő. A részvételi díj a helyszínen, készpénzben fize-
tendő a túravezetőnél. Túravezető: Árvai Gábor geo-
és madarász túravezető; +3670/264-5919

Túracipő, megfelelő túraöltözet, esti túrákhoz
pedig zsebláma ajánlott. A szakvezetéseken min-
denki saját felelősségére vesz részt.

További információ: www.badacsony.com/turak
oldalon!

JÚLIUS 25. 09:30 óra - A “SÁRKÁNY LEHELETE” –
TÚRA A SZENT GYÖRGY-HEGYEN – Legendákkal
szőtt július reggel a Szent György-hegyen. Most kide-
rítheted, honnan ered a neve, kik éltek és élnek itt,
mennyire hasonlít a Badacsonyra, milyen sárkány
lakta vagy lakja…
AUGUSZTUS 5. 19:00 óra - HOLDFÉNYTÚRA A
BADACSONYON – Varázslatos esti túra a Badacsony

tetején. A csillagfényes esti csendben biztosan lesz
szó macskabagolyról, kőzetekről, borról és szere-
lemről.  A csúcson pedig a páratlan látványt nyújtó
Holdról, ezüsthídról és még sok minden másról…
Elemlámpa ajánlott!
AUGUSZTUS 8. 09:30 óra - „MADÁRKAVALKÁD ÉS
PÁLOS LELKÜLET” – Madarász és kolostortúra Ábra-
hámhegy és Salföld között. Csörgey Titusz ornitoló-
gusra emlékezünk. Megfigyelheted a terület élővi-
lágát, az itt élő madarakat. Megtudhatod a Pálos
Rend történetét.
AUGUSZTUS 15. 09:00 óra - SZIGLIGET VÁRAINAK
MEGHÓDÍTÁSA – SZIGLIGETI VÁRTÚRÁK (ÓVÁR,
VÁR) – Vártúránk során megismerkedünk Szigliget
erődítményével, a Várral és az Óvárral. Lesznek titkok,
érdekességek, történetek és históriák. Gyere és
ismerd meg Szigliget egészen más arcát. 
AUGUSZTUS 22. 16:00 óra - A SZUNNYADÓ VUL-
KÁN TITKAI – BADACSONYI KÖRTÚRA – Nyári talál-
ka egy szunnyadó vulkán történetével! Körtúránk
során megismered a Badacsonyt létrehozó hatalmas
erőket, a hegy élő-és élettelen természeti értékeit.
Megcsodálhatsz 3 bányát is.

SZAKVEZETÉSES ÉLMÉNYTÚRÁK 
A BADACSONY RÉGIÓBAN

PRÓBAÜZEMMEL
INDUL A BABU, 

A BUSZOS 
HELYI JÁRATI
KÖZLEKEDÉS 

TELEPÜLÉSÜNKÖN

Ezúton köszönjük Badacsonytomaj
Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének, hogy sikeresen pályázott a
Felső Bazársor megújítására, és a pro-
jekt keretében irodánk is megújulha-
tott, igényes környezetben fogadhatjuk
a „település kirakatában” a hozzánk
érkező vendégeket, helyi lakosokat.

BCTE Elnöksége és Munkaszervezete 

KÖSZÖNETA TOURINFORM IRODA
ÚJRA A RÉGI HELYÉN!!!

Nyitva tartási időben, minden nap 10:00 és 18:00 között irodánkban vásárolhatóak jegyek a Kultkikötő
koncertjeire: www.kultkikoto.hu, www.badacsony.com; Tel.: 06 87 531 013

KULTKIKÖTŐ BADACSONY
FRISS TERASZ KONCERTJEGYEK A TOURINFORM IRODÁBAN

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Folytatás az 1. oldalról.
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TOURINFORM IRODA HÍREI

PRÓBAÜZEMMEL INDUL 
A BABU, A BUSZOS HELYI 

JÁRATI KÖZLEKEDÉS 
TELEPÜLÉSÜNKÖN

ÚJ HEGYI TAXIK BADACSONYBAN!

Folytatás az előző oldalról:
A buszok használata térítésmentes!
A buszok az alábbi menetrend szerint közlekednek.

Fontos tudni: a próbaüzem időszaka alatt a menetrend tájékoztató jellegű, elő-
fordulhatnak menetrendbeli változások az üzemelés alatt tapasztalt használati igények
alapján. Az érvényes menetrend megtalálható a badacsonytomaj.hu és a bada-
csony.com oldalakon. Információs telefonszámok: Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal 06 87 571 270, vagy a Tourinform iroda 06 87 531 013.

A badacsonyi hegyi taxisok 2020
nyarától teljesen megújult gépparkkal,
JEEP Wrangler terepjárókkal várják
vendégeiket Badacsonyban. A gépjár-
művek kiválóan üzemelnek a hegyi
utakon is, hiszen ennél a típusnál a
terep nem akadály.

A hegyi taxi állomás Badacsony
központjában, a Dísztéren található, de
előzetes megbeszélés alapján házhoz
is rendelhető! Badacsonyi boros pin-
cékig, éttermekig, programhelyszíne-
kig szállítják a vendégeket. A nyári káni-
kulában érdemes kipróbálni ezeket a

menő és modern járgányokat! Az
élmény garantált!

További infó: Demjén Tamás: 30/954
2518; Szántai Zoltán: 20/424 5236; Szőke
Gábor: 20/544 4234; Vizkelety István:
30/939 5346.

PROGRAMAJÁNLÓ

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a járványügyi helyzetre való tekintettel
az eredeti időpontban (2020. július 17-augusztus 2.) meghirdetett Bor7 rendez-
vényt nem tartja meg.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 218/2020.
(VI.24.) számú határozata alapján Bor7 helyett Bor7végék elnevezésű rendezvény
kerül megrendezésre, melyet 2020. július 30-augusztus 23. között tartunk Bada-
csonyban, a Móló Parkban.

A rendezvény időpontjai:
- július 30-augusztus 2. (csütörtök-vasárnap)
- augusztus 6-9. (csütörtök-vasárnap)
- augusztus 13-16. (csütörtök-vasárnap)
- augusztus 17-23. (hétfő-vasárnap)
A Bor7végék szervezője: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális

Intézménye
A rendezvény 500 főig látogatható.

BOR7VÉGÉK

Szent István király Kápolnabúcsú: 
2020. augusztus 20. 11 óra

Értesítjük a kedves Olvasókat, 
hogy az eredetileg

2020. augusztus 19-23. között 
meghirdetett Rózsakő-fesztivál 

ELMARAD!



A vírushelyzet megszűnésével, a Badacsonyto-
maji Fiatalok Fóruma sem tétlenkedett és 2020. június
27-én, szombaton, a badacsonyi strandon megren-
deztük az I. BFF Családi Napot, ami az egyesület tag-
jainak és azok családtagjainak szólt. Szerencsére az
időjárás nagyon kegyes volt hozzánk és csodálatos
napsütéses időben élvezhettük a különböző, jobb-
nál-jobb programokat. Kezdésként volt kisgyermekek
az apukáik elleni strandfoci. Ezt követően az ifjúsági
korosztályú tagok egymás között játszottak, majd a
győztes csapat, az idősebb tagokkal kiegészült apu-
kák ellen mérhette össze tudását. A mérkőzések és
egy kis csobbanás után jött a kidobós játék, ahol
vegyes (picik, nagyok, lányok, fiúk, szülők) csapatok
estek egymásnak. A strandfocikkal párhuzamosan
ment a strandröplabda

is, ahol koedukált csapatok játszottak izgalmas
mérkőzéseket. Pici pihenés után jött a vízibiciklizés,
kenuzás kicsiknek és nagyoknak egyaránt, amit
ezúton is szeretnénk megköszönni Csabai Tamásnak.
Befejezésképpen még egy kis strandfoci volt, vegyes
csapatokkal! A nap folyamán végig szólt a zene Pintér
Márton közreműködésével, ami csak fokozta a már
kialakult jó hangulatot. A rendezvényre készültünk
hideg üdítőkkel, hot-doggal Németh Livi hathatós és
kitartó munkájának köszönhetően, Jagasits Gvendo-
lin, Kiss Laura és Szombathelyi Szilvi által sütött pala-

csintával, jégkrémmel és a Hartai Béla felajánlásának
köszönhetően jégkásával a résztvevőknek. Termé-
szetesen a felnőtt korúak is megtalálták a nekik való
italkülönlegességeket a Szabó Pince Badacsony és
a Borbély Családi Pincészet jóvoltából. Mondanunk
sem kell, hogy a végére minden elfogyott és min-
denki kellően elfáradt. Úgy terveztük Tombor Péter-
rel, hogy a pici gyerekeknek, az egész napos telje-
sítményét emléklappal díjazzuk, amiket a rendezvény
lezárásaként, egyesével meg is kaptak. Pruska Béla
áldozatos munkájának köszönhetően rengeteg fan-
tasztikus fénykép készült. Ezeket a fotókat, a Bada-
csonytomaji Fiatalok Fórumának facebook oldalán
meg lehet tekinteni.

Ezúton szeretnénk megköszönni Minden Kedves
Tagnak a részvételt, segítséget és a támogatást.

Kiss Laura
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CIVIL KÖRKÉP BADACSONYTOMAJON
A NŐK A BALATONÉRT EGYESÜLET TOMAJI CSOPORTJÁNAK KRÓNIKÁJA

(AZ EGYESÜLET 25 ÉVES JUBILEUMA ALKALMÁBÓL)
A Nők a Balatonért Egyesület 1995-ben, Alsóörsön

alakult meg Simonné Zákonyi Tünde elnökletével, tíz
alapító taggal. A Balatont szerető, a Balatonért aggódó
hölgyek azért hozták létre az egyesületet, mert akko-
riban súlyos vízszennyezések zajlottak a tó körül, ame-
lyek károsan hatottak a víz minőségére és az élővilágra. 

Valamit tenni kell!- határozták el magukat a höl-
gyek. Először is megfogalmazták a Balaton 10 paran-
csolatát, mely figyelmeztette a fürdőzőket arra,
hogyan kell viselkedni a strandokon. Ezzel egyidőben
szervezni kezdték a tó körüli csoportokat. A bada-
csonytomaji csoport Farkas Éva vezetésével 1997
októberében jött létre szintén tíz fővel. Az azóta eltelt
időben a létszám 25- 30 fő között mozog.

A csoportok önkéntes alapon, civil szervezetként
tevékenykednek ellenszolgáltatás nélkül a Balaton
természeti és épített környezeti értékeinek megóvá-
sáért, valamint a kiemelten közhasznú tevékenységek
közé bekerült az oktatás, és az ismeretterjesztés is.

Vannak központi feladatok, melyeket az elnökség
kezdeményez, de a csoportok is szerveznek önállóan
programokat, illetve részt vesznek a települések ese-
ményein, és aktív tagjai a közösségi életnek.

Az egyes feladatok megvalósításához többé-
kevésbé minden csoport hozzájárul, így avattunk már
emléktáblát több balatoni Nagyasszony tiszteletére,
megjelentettünk többféle kiadványt, megalkottuk a
balatoni társasjátékot, szerveztünk balatoni népdal -
és mesemondó versenyt, környezetvédelmi társas-
játékokat, zöld fesztiválokat.

A Balatoni Téli Esték előadássorozatot is minden
csoport, így a tomaji is megszervezi évről évre, mely-
nek keretében számos előadás hangzott már el köz-

vetlenül a tóval kapcsolatban, de a környezetbarát
tisztítószerek népszerűsítése, vagy az emberek egész-
ségének, a családok mentális épülésének javítását
célzó előadások is közvetve a Balaton védelmét szol-
gálják, de a Balaton a művészetekben is népszerű
téma. Az előadók közül kiemelném Dr. Praznovszky
Mihály irodalomtörténészt, Dr. Vörös Lajos professzort,
aki a tihanyi Limnológiai Kutató Intézet igazgatójaként
volt a vendégünk, vagy említhetném Bálint gazdát,
Tóth Mariann nyugalmazott egyetemi docenst,
Németh Péter költőt, kinek egyik verse ősbemutató-
ként hangzott el Badacsonyban az Egry szobornál,
és még sorolhatnám hosszasan az élményeket.

Szervezett a csoportunk fotó – kép – és szobor kiál-
lítást, szemétgyűjtési akciókat,virágosítottunk a közte-
rületeken, hirdettünk különböző programokat iskolás
és óvodás gyermekek számára. Csoportunk hozta létre
az első gyermeknapot a településünkön, Mikulás-várót,
Mikulás fogatot, Mackó csalogató játszóházat, s jelme-
zes farsangi bálokat is rendeztünk. Több mint 10 éve

megalapítottunk egy kórust, mellyel városi rendezvé-
nyeken, ünnepeken szerepelünk, valamint advent ide-
jén koncertet adunk a templomban. Kórusunkkal test-
vérvárosainkban képviseltük Badacsonytomajt.

A Víz világnapja alkalmából rendezett megemlé-
kezések különböző változataival is a tó nemzeti érté-
kére való figyelemfelkeltés a cél, azon túl, hogy a
résztvevőket változatos programokkal várjuk szerte
a tó körül.

Védnökséget vállaltunk a Kőkereszt környékének
tisztántartása felett, emléktáblát állítottunk Ranolder
püspök tiszteletére, valamint a templomnál lévő
Mária szobor előtti vázát is csoportunk készíttette.

A leginkább maradandó tevékenységünk a Kis-
faludy-forrás felújításához kötődik, melyet Raffai Béla
szobrászművész készített el.

A múlt hónapban fejezte be az Egyesület a bada-
csonytomaji vasútállomásnál a virágkompozícióból
készített városcímert.

Tevékenységeink felsorolása természetesen nem
teljes, de betekintést nyújt a csoport életébe. A civil
szervezetek fontos szerepet töltenek be egy telepü-
lés életében, mert tagjaik itt élve látják a fejlődés,
változás lehetőségeit és aktívan részt vehetnek ezek
megvalósításában. Nagy feladat vár a fiatalokra, mert
friss erővel új ötletekkel, javaslatokkal előbbre vihetik,
felgyorsíthatják a település fejlődését. 

Várunk benneteket Fiatalok, mert ma nemcsak
divat környezettudatosan élni, hanem létszükséglet
is, de legfőképpen közösségben, mert összefogással
bármit elérhetünk! Sall Csabáné,

a badacsonytomaji csoport vezetője

Fotó: NABEFotó: NABE

Fotó: Pruska BélaFotó: Pruska Béla Fotó: Pruska BélaFotó: Pruska Béla

Egy újabb mérföldkőhöz ért a Badacsonytomaji
Fiatalok Fóruma. A helyi vállalkozók támogatásának
köszönhetően, elkészült az egyesületünk egyen
pólója, amit külön névre szólóan, mindegy egyes tag-
nak ki is osztottunk az I. BFF Családi Napon. Termé-
szetesen akik még nem kapták meg, nekik megpró-
báljuk mihamarabb eljuttatni. Nagyon nagy öröm és
még ennél is nagyobb hála, hogy ennyien támogatják
az egyesületünket és céljainkat. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni: Badacsonyto-
maj Város Önkormányzata, Bakter Vendégház, Lacus
Pelso, Secki Badacsony, Baumann Szabolcs Szikvíz-
készítő, Sörpatika Vendégház Lottózó, Borbély Családi
Pincészet, Szabó Pince Badacsony, Raklap Bor-Bár,
Fanyűvő Játékpark, Gy-Vill Kft., Bázis Büfé, Vendégváró
Büfé Badacsony, Barát Büfé, Katica Vendéglő, Sörsarok,
Nyaloda Fagyizó Badacsony, Barna Pince Ábrahám-
hegy, Kikötő Étterem Badacsony, Bella Apartman, Hús-
Hentesárú-Baromfiszaküzlet Badacsonytomaj, Kápta-
lantóti Mangalica, Kisfaludy-Ház Étterem.       Kiss Laura

BFF EGYEN PÓLÓ

I. BFF CSALÁDI NAP

A Kiss József Alapítvány Budapesten lakást vásá-
rol, a badacsonytomaji lakcímmel rendelkező, fővá-
rosunkban tanuló diákok és hallgatók számára.

Várjuk azon fiatalok jelentkezését, akik Budapest
valamely oktatási intézményében tanulnak, vagy

épp szeptemberben kezdik meg tanulmányaikat. 
Jelentkezésüket várjuk telefonon a +36-70/374-

0080 számon vagy e-mailen keresztül a csababa-
dacsony@gmail.com címen. Sall Csaba
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„Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem mind
testvérem, nővérem és anyám.” (Mt 12,50)

Máté evangéliuma elbeszéli Jézus életének egyik
jelentéktelennek tűnő történetét: Anyja és rokonai
elmentek Kafarnaumba, ahol ő a tanítványaival tartóz-
kodott, hogy hirdesse mindenkinek az Atya szeretetét.
Valószínűleg sokat gyalogoltak, hogy megtalálják őt,
és beszélni szeretnének vele. Nem mennek be oda,
ahol Jézus van, hanem csak üzennek neki: „Anyád és
rokonaid kint állnak és beszélni szeretnének veled.«”
Izrael népe számára a családi kötelék természetesen
nagyon fontos volt, olyannyira, hogy a zsidóság önma-
gát Isten „fiának” nevezte, ígéretei örökösének, és a
néphez tartozók egymást „testvéreknek” tekintették.
De Jézus váratlan távlatokat nyit meg: egy ünnepélyes
kézmozdulattal tanítványaira mutat, és így szól:

„Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem
mind testvérem, nővérem és anyám.”

Jézus új távlatokat tár fel: Bárki e család tagjának
érezheti magát, ha arra törekszik, hogy megismerje és
teljesítse az egyetlen Atya akaratát. Bárki. Felnőtt és
gyerek, férfi és nő, egészséges és beteg, bármely kul-
túra és társadalmi réteg tagja. Bárki. Minden ember
magában hordozza a Szeretet-Isten képét. Sőt, minden
ember partnere Istennek, akivel isme-
retségbe és barátságba kerülhet. Bárki
megteheti Isten akaratát, ami a szere-
tet iránta és a testvérek iránt. Ha sze-
retünk, akkor Jézus a rokonainak tekint
bennünket: testvérei és nővérei
vagyunk. Ez meglepően nagy lehető-
ség számunkra. Megszabadít a múl-

tunktól, félelmeinktől, formaságoktól. Ebben a távlat-
ban a korlátaink és a törékenységünk is ugródeszkává
válhatnak az igazi megvalósulás felé. Valóban minő-
ségileg változik meg minden.

„Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem
mind testvérem, nővérem és anyám.”

Valamilyen módon még Jézus anyja is lehetünk,
mint Mária. Ő Isten rendelkezésére állt az angyali
üdvözlet pillanatától kezdve a Kálváriáig, aztán az Egy-
ház születésekor is. Hozzá hasonlóan bennünk is mind-
annyiunkban megszülethet Jézus, ha éljük az evan-
géliumot, és kölcsönös szeretetünk által hozzájárul-
hatunk, hogy Jézus megszülessen a közösségben is.
Ezzel kapcsolatban Chiara Lubich így szólt azokhoz,
akik Isten igéjét akarták élni: „Legyetek család! Vannak
közöttetek olyanok, akik lelki vagy erkölcsi megpró-
báltatásokon mennek keresztül? Értsétek meg őket
úgy, sőt jobban, mint egy édesanya. Világosítsátok
meg őket szavaitokkal és példátokkal. Tegyetek meg
mindent, hogy ne hiányozzék, sőt növekedjék körülöt-
tetek a család melege. Vannak, akik fizikailag szen-
vednek? Ők a legkedvesebb testvéreitek! […] Ne része-
sítsetek előnyben semmiféle tevékenységet […] a csa-
ládi szellem rovására azokkal a testvérekkel, akikkel

együtt éltek. Ha pedig el akarjátok
vinni valahová Krisztus Ideálját, nem
tehettek jobbat, mint hogy tapintattal,
bölcsességgel, de határozottsággal
azon fáradoztok, hogy családot
teremtsetek magatok körül, mert a
család légköre az alázat, mely a töb-
biek javát akarja, és nem fuvalkodik

fel… egyszóval igazi, teljes szeretet” 
„Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem

mind testvérem, nővérem és anyám.”
Mindannyian felfedezhetjük a hétköznapokban a

feladatot, amelyet az Atya ránk bízott, hogy az embe-
riség nagy családjának építői legyünk. Szíriában, Homs
egyik kerületében a görög ortodox egyház napközi
otthont működtet százötven, javarészt muszlim gyer-
mek részére. Sandra, az igazgatónő meséli: „Egy taná-
rokból és más szakemberekből álló csoporttal tudjuk
biztosítani a segítséget és a befogadást családi szel-
lemben, amely a párbeszéden és az értékek előmoz-
dításán alapul. Több gyermek súlyos traumákon és sok
szenvedésen ment keresztül. Sokan fásultak, vagy
agresszívek. Szeretnénk újraépíteni bennük a bizalmat
önmaguk és mások iránt. Családjaik többnyire szétes-
tek a háború miatt, itt viszont kedvet és reményt kap-
nak, hogy újrakezdjenek.”
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A badacsonytomaji strandok üzemeltetői köny-
vekkel szeretnénk kedveskedni azoknak a vendé-
geknek, akik szeretik a könyveket, szeretnek olvasni.

Mindegyik strandon kialakítottak egy aprócska
házi könyvtárat. A vendégek nevében köszönik a fel-
ajánlásokat, a régi könyveket!

Ha nyár akkor Balaton, ha Balaton akkor BADA-
CSONY!

KISKÖNYVTÁR 
A HELYI 

STRANDOKON


