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A koronavírus-járvány második hulláma Magyarországot is elérte. A

fertőzés terjedésének lassítása csak úgy működhet, ha betartjuk azokat

a megelőző, védekező higiénés szabályokat, amelyek megakadályoz-

zák a vírus terjedését- hívja fel a figyelmet Krisztin N. László polgár-

mester. A város első embere nemcsak felelősségteljes viselkedést kér

a lakosságtól, hanem maszkok készítésében is kéri az együttműkö-

désüket.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! 
ITT A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY 

MÁSODIK HULLÁMA

HELYI FIATALOKAT, 
IDŐSEKET TÁMOGATNAK
A Kiss József Alapítvány Budapesten lakást

vásárolt, a badacsonytomaji lakcímmel ren-

delkező, fővárosban tanuló diákok és hallga-

tók számára. Várják azon fiatalok jelentkezé-

sét, akik Budapest valamely oktatási intéz-

ményében tanulnak, vagy épp most kezdik

meg tanulmányaikat.
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SZŐLÉSZEK, BORÁSZOK
ÜNNEPE

Részletek a 2. oldalon.
Az alapítvány munkájáról bővebben 

a 8. oldalon olvashatnak.
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A koronavírus-járvány második hulláma Magyar-
országot is elérte, ezt mutatja az is, hogy a megbe-
tegedések, az aktív fertőzöttek száma napról-napra
magasabb. Tavasszal szigorú korlátozásokat vezet-
tek be Magyarországon, most azonban más straté-
giát követ a kormány:

a cél ezúttal az, hogy megvédjék az ország
működőképességét.

Az idősek védelme továbbra is fókuszban
marad. Ennek érdekében az országos tisztifőorvos
látogatási tilalmat rendelt el az összes, Magyaror-
szág területén működő – közfinanszírozott és nem
közfinanszírozott – fekvőbeteg-szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatónál, illetve az összes hazai
szakosított ellátást nyújtó szociális intézményben
intézmény-elhagyási és látogatási tilalmat. 

A szakemberek azt kérik az idősektől, hogy
kerüljék a tömeget, a nagyobb közösséget és visel-
jenek maszkot. Az orvost sem kell személyesen fel-
keresniük, ha gyógyszert szeretnének felíratni, elég,
ha felhívják a háziorvost és az e-recept segítségével
a gyógyszertárban máris elérhetővé válik és kivált-
ható lesz a szükséges gyógyszer.

A koronavírus létezik, köztünk van, egyre jobban
terjed, hazánkban és külföldön is egyaránt. A fertő-
zés terjedésének lassítása csak úgy működhet, ha
betartjuk azokat a megelőző, védekező higiénés
szabályokat, amelyek megakadályozzák a vírus ter-
jedését. Ilyen az orrot és szájat eltakaró maszk hasz-

nálata- erre hívta fel a figyelmet Krisztin N. László,
Badacsonytomaj polgármestere is.  Bizonyított tény,
hogy ha a lakosság 80 százaléka maszkot hordana,
a fertőzések száma a tizedére csökkenne.

A város első embere nemcsak felelősségteljes
viselkedést kér a lakosságtól, hanem maszkok
készítésében is kéri az együttműködésüket.

Tavasszal néhány szorgos kezű hölgy készített
már maszkokat helyben, amelyeket aztán eljuttattak
a 60. éven felüli lakosságnak. Azt remélik, hogy
ebbe az akcióba most sokan bekapcsolódnak,
szükség esetén segítve ezzel a még hatékonyabb
védekezést.

Krisztin N. László jelezte: a tervük az, hogy az
önkormányzat vásárol anyagot és megadja a készí-
tendő maszk méreteit. Aki szeretne bekapcsolódni
a maszkok készítésébe, kérik hogy ezt munkaidő-
ben a 06-87-571-270-es számon jelezze.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ egy koronavírussal kapcso-
latos lakossági tájékoztató vonalat is működtet,
amely két telefonszámon érhető el ingyenesen.

Koronavírussal kapcsolatos lakossági tájékoz-
tató (ingyenesen hívható) zöld számok:

06-80-277-455
06-80-277-456

Hagyományos módon indult el a 2020/2021-es
tanév, nevelési év a hazai iskolákban, óvodákban.
A megbetegedések miatt azóta országszerte több
intézményt bezártak, vagy osztályokat helyeztek
karanténba, a kormányzat tájékoztatása szerint
azonban újbóli országos intézménybezárásokra
nem kell számítani, egy adott iskola is csak akkor
csukja be kapuit, ha a koronavírus-fertőzöttek izo-
lálása nem vezet a kívánt eredményhez. Ha tehát
az érintett osztály elszigetelése sem állítja meg a
kór terjedését, akkor bezárhatják a tanintézményt,
de azt is csak úgy, ha közben a nem fertőzött gyer-
mekek felügyeletét biztosítják, hogy a szülők foly-
tatni tudják a munkát. Ami újdonság, hogy október
1-jétől kötelező testhőmérséklet-mérés lesz az
iskolákban.

A járvány féken tartása mindannyiunk érdeke.
Közös felelősségünk, hogy megelőzzük, hogy ala-
csonyan tartsuk a megbetegedések számát hely-
ben, ahogy tette azt a lakosság a tavaszi hónapok-
ban is- hangsúlyozta Badacsonytomaj polgármes-
tere, Krisztin N. László.

Együtt sikerülni fog! Vigyázzunk magunkra és
egymásra….Badacsonytomajon is!

Kálóczi Beáta

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
ITT A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MÁSODIK HULLÁMA

Folytatás az 1. oldalról.
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A Tatay Sándor Általános Iskolában is elindult a
2020/2021-es tanév. 147 tanuló kezdte el a munkát.
19 kis elsős ült be először az iskolapadokba. Nagy
örömünkre szolgált, hogy a nyáron 9 tanuló iratkozott
be iskolánkba a környező településekről és az ország
minden részéről. 11 tanuló választotta intézményün-
ket a beiskolázási körzeten kívülről. Ez is azt bizonyítja,
hogy iskolánknak jó híre van a környéken.

A járványhelyzet miatt különlegesnek indult ez a
tanév. A központi utasítások alapján fokozott figyel-
met kapott a gyermekek és a pedagógusok bizton-
sága. Ennek alapján kidolgoztunk egy helyi intézke-

dési tervet, annak érdekében, hogy a vírus bejutását
és terjedését megakadályozzuk. Ezért kézfertőtlenítő
folyadékot helyeztünk el a bejáratnál és az osztá-
lyokban. Az étkezés is kisebb csoportokban zajlik,
illetve a szünetekben is minden csoportnak kijelöltük
a tartózkodási helyét. Az iskolába idegeneket nem
engedünk be és megkértük a szülőket, hogy ők is
csak a bejáratig kísérjék gyermekeiket.

Reméljük a hozott intézkedéseknek lesz ered-
ménye, a koronavírus nem jut be hozzánk és tudjuk
a megkezdett munkát itt az iskolában tovább folytatni.
Krisztin-Németh Lászlóné intézményvezető

Az elmúlt évek hagyományait követve ünnepi
szentmisét tartottak az államalapítás ünnepén a
Szent István király kápolnánál.

Hogy mire kell építeni az életünket, azt megtette
Szent István király a családja, a nemzet és az ország
életével. Krisztust tette meg alapnak, mert tudta,
hogy máshogyan nem maradhatunk meg- fogalma-
zott prédikációjában a nemrég kinevezett badacsony-
tomaji plébános. 

Sabjanics Miklós arról is szólt a híveknek, hogy
azért van még mindig magyar kereszténység, mert
ezt Szent István nemcsak elhatározta, hanem életével
mutatta a példát. Ha elengedte volna az Isten kezét,
mi magyarok már nem lennénk. Sabjanics Miklós azt
is mondta: Isten azért áldotta és védte meg az őse-
inket, mert ez a király megmutatta az utat, odavitte
ezt a nemzetet Krisztushoz. István azt a hitet adta,
amely Szűz Máriához kapcsolódik, és ami mennyei
táplálékot ad nekünk.

Az esperes- plébános megáldotta, majd meg-
szentelte az új kenyeret, majd a szentmise végén

Krisztin N. Lászlóval, Badacsonytomaj polgármeste-
rével közösen szegték meg az új kenyeret, majd kínál-
ták azt a szentmisén megjelent híveknek.

Kálóczi Beáta

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE

A járványügyi védekezés jegyében a város önkor-
mányzata úgy döntött, hogy az idei évben a bada-
csonyi szürethez kapcsolódó hagyományos felvo-
nulást és nagyrendezvényeket nem tartja meg. 

Mivel az itt élők számára fontos a hagyományok
ápolása, ezért szűkebb keretek között emlékeztek

meg a szüretről, amely kemény munkát és ünnepet
is jelent a helyiek, az itt gazdálkodó szőlészek, borá-
szok számára. 

Szeptember 11. és 13. között „Szüreti hétvégére”
várták a vendégeket a Móló Parkban, ahol a

Bor7végékhez hasonlóan helyi borászatok, pincé-
szetek kínálták a hegy levét vagy épp finom mustot.
Három napon át szórakoztató programok közül is
lehetett válogatni. A Gyulaffy László Bandérium tör-
ténelmi fegyver és harci bemutatót tartott, míg a leg-
kisebbek a Fanyűvő Játékpark egyedi játékait pró-
bálhatták ki. A Ptah Színház műsorát követően a Bat-
sányi Táncegyüttes lépett színpadra, de a néptáncos
fellépők között ott volt az Ezüst Kükapu és a Tördemic
Néptáncegyüttes is.

A rendezvénysorozat zárónapján szentmise kere-
tében mondtak hálát az idei szőlőtermésért, majd a
badacsonyi borlovagrendek és a hívek jelenlétében
meg is áldotta Sabjanics Miklós esperes-plébános a
hagyományosan, a badacsonyi szüretre készült sző-
lőharangot.

Kálóczi Beáta

SZŐLÉSZEK, BORÁSZOK ÜNNEPE – A SZÜRET

TANÉVKEZDÉS AZ ISKOLÁBAN
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Válassz hazait – Hungarikum-koktél keverésére
ösztönzi a hazai vendéglátósokat a Varga Pincészet
és a magyar bartenderszakma

A hazai sör- és borkultúra forradalmával párhu-

zamosan a kevert italok evolúciója is zajlik, ám máig

nem létezik jellegzetes magyar koktél. A hungarikum

alapanyag használatára kiírt pályázattal a szervezők

célja az, hogy valamennyi hazai vendéglátó itallapján

szerepeljen magyar koktél.

Egyik hungarikum szőlőfajtánk, az Irsai Olivér
mustjából készült koktél keverésére írt ki pályázatot
a Varga Pincészet és a hazai bartenderképzés egyik
fő intézménye, a Mojito Mixeriskola. A 700 ezer forint
összdíjazású verseny döntőjébe, amelyet szombaton
tartottak, öt főt, köztük több külföldön is elismert
mixert választottak be.

A győztes italt, mely a must mellett többek között
vodkát, narancslevet és szilva bittert tartalmaz, Ten-
gely Norbert keverte. A bartender számára nem
újdonság a versenyzés; a 2019-es Országos Bajnok-
ság győztese képviselte az országot tavaly novem-
berben a Nemzetközi Bartender Szövetség (IBA) által
rendezett koktél világbajnokságon Kínában.

A versenyzők emellett a Varga Pincészet szintén
hungarikum pezsgőjéből készült koktélján, a Varga
Irsai Pezsgő Spriccen „csavartak” egyet, és készítették
el saját variációjukat.

A koktél hagyományosan nemzetközi műfaj: a
nagyobb nemzeteknek mind van saját koktéljuk, ame-
lyekhez hazai párlatot használnak, Mexikóban például
a margarita alapjául szolgáló tequilát, az Egyesült
Királyságban a gin-tonik összetevőjeként a gint.

„Itthon azonban, főként magas ára miatt, a bar-
tenderek nem szívesen használnak a koktélkészítés-
hez pálinkát” – mondja Schök Norbert, a verseny
szakmai partnere, a Magyar Bartender Szövetség
vezetője. Bár habzóbort és pezsgőt használnak kok-
télalapanyagként, Schök szerint borkészítőkkel való
összefogásra, must alkalmazására még nem volt
példa. „A pálinkával szemben, amit magában isznak,
musttal talán könnyebb lesz a koktélozásba bevonni
az embereket, mivel a borokat, fröccsöket egyébként
is szélesebb körben fogyasztják.”

Kell egy magyar koktél
A koktélok alapanyaga a Varga Pincészet tisztára

szűrt, tartósítószer-mentes Irsai Olivér mustja, amely
felbontás után egy hónapig eláll (ennek a koktéloknál
felhasznált viszonylag kis mennyiségek miatt van
jelentősége).

„A Varga prémium pezsgőből készült pezsgősp-
riccek mellé egy alkoholmentes verziót szerettünk
volna készíteni; kísérletezés közben jött az ötlet, hogy
a must kiváló koktélalapanyag – mondja Varga Máté,
a Varga Pincészet tulajdonos-ügyvezetője. – Az Irsai
Olivér mint mustalapanyag nyilván Magyarországon
a legérdekesebb. A budapesti éttermekben, bárok-
ban rengeteg a külföldi, nekik is kuriózum lehet. Ám
ha a magyar bartendervilágba beemelik, nemzetközi
versenyekre a belőle készült koktéllal neveznek, s

valaki ezzel nyeri meg a világbajnokságot, az igazán
jó reklám az országnak is.”

A versenyről: Irsai Olivér Must és Pezsgő Koktélver-
seny, https://mojito.hu/irsai-oliver-must-es-pezsgo-
koktel-verseny/
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Badacsonytomaj Város Önkormányzata a járvány-
ügyi helyzetre való tekintettel az eredeti időpontban
(2020. július 17-augusztus 2.) meghirdetett Bor7 ren-
dezvényt nem tartotta meg. Badacsonytomaj Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 218/2020.
(VI.24.) számú határozata alapján Bor7 helyett
Bor7végék elnevezésű rendezvény került megren-
dezésre, melyet 2020. július 30. és augusztus 23.
között tartottunk meg Badacsonyban, a Móló Park-
ban. 

Az idei Bor7végék több szempontból is különle-
ges volt. Az egyik a helyszínváltozás miatt, hiszen
visszakerült a rendezvénytér az eredeti területére, a

71-es számú főút és a Badacsonyi Hajókikötő által
közrefogott parkba. A Balaton közelsége, a hajók és
vitorlások látványa szép hátteret biztosított a bada-
csonyi borokhoz és a színpadi produkciókhoz. A prog-
ram különlegessége volt, hogy bár számtalan korlá-
tozást kellett betartanunk ahhoz, hogy a Bor7végék
megvalósulhasson, olyan színvonalas hazai előadók
léptek színpadra, akik még sosem jártak nálunk. Ilyen
csemegének számított az egyik legismertebb
magyar rapcsapat, a Hősök fellépése, Csík János és
a Mezzo zenekar koncertje, vagy a tapolcai születésű
Tóth Vera szereplése, aki Romhányi Áron zongoris-
tával kiegészülve szórakoztatta a közönséget. De
velünk volt többek között a Roy és Ádám Trió, a
Mystery Gang, a Hello Kids, Singh Viki énekesnő, a
Nyughatatlan zenekar, az Intermezzo Latin Club, vala-
mint a Nirvana Akusztik Takács Vilkóval és Lugosi
Danival. Helyi kötődésű zenekaroknak is fellépési
lehetőséget biztosítottunk, az Other Planet és a Feed
The Mogul is színpadra lépett aBor7végéken. 

A színes, színpadi produkciók mellett természe-

tesen a borok is főszerepet kaptak. Kiállítóink voltak:
a Borbély Családi Pincészet, a Büttner Borbirtok, a
Csanádi Pincészet, az Éliás Birtok, a Fata Pince, az
Istvándy Pincészet, a Laposa Birtok, a Málik Pince, a
Sipos Borház, valamint a Szent György-Pince. 

Farkas Judit

BOR7VÉGÉK
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Badacsonytomaj Város Önkormányzata az elmúlt
évekhez hasonlóan idén is támogatta a „Dűlőre
Futunk” jótékonysági futást. A város első embere- aki

maga is segédkezett a díjazottak ajándékozásában-
úgy látja, a programnak nemcsak sportértéke van,
hanem jó hatással van a helyi turizmusra is, évről-
évre egyre több sportszeretőt vonz a környékre így
a turisztikai főszezon végén. Krisztin N. László úgy
látja: remélhetőleg azok, akik ellátogatnak erre a ren-
dezvényre, meglátva a táj gyönyörűségét, az itt lévő
szolgáltatások színvonalát és a helyiek vendégsze-
retetét turistaként a versenyen kívüli időszakban is
eljönnek majd Badacsonyba, a térségbe.

Badacsonytomaj polgármestere kiemelte azt is:
a jótékonyság nagyon fontos a mai kor embere szá-
mára, főleg azért, hogy ne csak maga felé forduljon,
hanem tudjon adni másoknak is. Az idei kedvezmé-
nyezettnek, az Országos Mentőszolgálatnak a város
is köszönettel tartozik, hiszen a nyári idegenforgalmi
főszezonban két hónapon keresztül a településen
állomásozott egy mentőegység, növelve ezzel is a
helyiek és a turisták biztonságát. Kálóczi Beáta

2020. január 1-jétől csatlakozott a Városi Könyvtár
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez, melynek
keretein belül a megyei könyvtár által működtetett
rendszer biztosítja a könyvtári ellátást. Nem tétlen-
kedtünk abban a közel 5 hónapban, amíg a könyvtár
ajtaja zárva tartott: megtörtént az állomány selejte-
zése, a falak meszelése, amit egy teljes nagytakarítás
követett. A nyitás óta havonta érkeznek új könyvek.
Olvasóink szépen lassan újra elkezdtek jönni, bízunk
benne, hogy még sokaknak fog szép pillanatokat
okozni egy jó könyv a könyvtárunkból.

Bolf Annabella

A „DŰLŐRE FUTUNK” A HELYI TURIZMUST ERŐSÍTI

VÁRJÁK AZ OLVASÓKAT

Augusztus 29-én élettel telt belváros fogadta
azokat, akik Badacsonytomaj szívében jártak. Laposa
Zsófia, idén ötödik alkalommal nekifogott, hogy a
Magyar Futósport Egyesülettel karöltve megrendez-
ze, a Dűlőre Futunk jótékonysági „hegykört”.

Mostanra hagyomány, hogy augusztus utolsó
szombatja a Badacsony körüli futásnak van szentelve.
Jól mutatta ezt az is, hogy a szombati munkanap és
a rekkenő hőség ellenére, 480-an vállalkoztak a 12
kilométeres táv teljesítésére. Voltak, akik egyéni, illet-
ve váltó kategóriában, míg mások gyerkőcökkel, csa-
ládi váltóban veselkedtek neki a 3,4 és 5 kilométeres
szakaszoknak. A legidősebb versenyző 72 éves volt,
míg a legfiatalabb 10 éves – mindketten sikeresen
vették az akadályokat. 

Köszönhetően a Dűlőre Futunk lelkes támogatói
körének sok-sok helyi illetőségű nyeremény gyűlt
össze, így voltak, akik szigligeti fagyi utalvánnyal,
badacsonyi kikapcsolódás ígéretével, SUP-utalvány-
nyal, élménypark jeggyel távoztak.

Az idei verseny védnökei Dr. Darák Péter, a Kúria
elnöke és Novák Katalin, család- és ifjúságügyekért
felelős államtitkár voltak. Az államtitkár asszony szen-
vedélyes futóként, rajtvonalhoz is állt, édesanyjával
és fiával. A szemfülesek a futók közt kiszúrhatták
Győrfi Pált, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét
is, aki csapattársaival találékonyan, a Hova-hova csa-
patnév alatt futottak. De a Laposa család tagjai és a
Laposa Birtok legénysége is a futók között volt.

A Dűlőre Futunk zökkenőmentes lebonyolításá-
ban teljes egészében önkéntesek segédkeztek, míg

a rendezvény szervezésével járó anyagiakat, a fősz-
ponzor, Tigra Informatika és a további támogatók
(Gádor Kft., Inter-Metal Rcycling, SEAT Magyarország,
Diákhitel, Víztec Zrt.) finanszírozták.

Az esemény kiemelt célja, hogy egy helyi szer-
vezet munkáját támogassa. Az idei évben a nevezési
díjakból befolyt teljes bevételt az Országos Mentő-

szolgálaton keresztül, a tapolcai mentőállomás ado-
mányoztak. A közel 500 nevező révén, 2 187 000 forint
gyűlt össze, amit a díjátadón, Laposa Zsófia, a Laposa
Birtok képviseletében és Tóth Tamás, a Magyar Futós-
port Egyesület elnöke adott át az OMSZ szóvivőjének
és dr. Csató Gábornak, az Országos Mentőszolgálat
főigazgatójának. Budavári Dóra

DŰLŐRE FUTUNK 2020 – FUSD KÖRBE A HEGYET!
ÖTÖDSZÖRRE IS SIKERES VOLT A JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS A BADACSONY KÖRÜL
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A TÚRÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL REGISZTRÁCIÓ-
HOZ KÖTÖTT! REGISZTRÁLÁS: email: badacsonyto-
maj@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, készpénz-
ben fizetendő 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!

Közelgő túráink:

SZEPTEMBER 19. SZENT GYÖRGY-HEGYI CSODÁK:
A délelőtti túránk során megismerkedünk e csodás
hegy kialakulásával, gazdag
élő-és élettelen természeti
értékeivel, kultúrtörténetével. A
hegy sárkányának históriája
sem marad titokban. A szőlő-és
borkultúrája, illetve ezek nép-
rajzi vonatkozásai is terítékre
kerülnek a túra során. Indulási

időpont, helyszín: indulás: 10
óra; Kisapáti temető melletti
parkoló.
SZEPTEMBER 26.: TÚRA A
KOPASZ-HEGYEN: A Kopasz-
hegy a Káli-medence kevésbé
frekventált turistacélpontjai
közé tartozik, de aki már jól
ismeri a Badacsonyt, vagy a
Szent György- hegyet, azoknak

sok újat mutathat ez a hegy. Túránk során megis-
merkedünk egy másik különleges vulkáni képződ-
ménnyel. Miért különleges? Kialakulása, élővilága és
az éghajlata miatt. Deríts rá fényt szakvezetéses
túránkon! Indulási időpont, helyszín: 10 óra; Mind-
szentkálla templom előtti tér.
OKTÓBER 3.: HOLDFÉNYTÚRA A BADACSONYON:
Őszi esti túra a Badacsony tetején. Őszi színek a ter-
mészetben, illatok A szakvezetéses túra során meg-
ismerkedünk a hegy minden titkával, közben macs-
kabaglyok félelmetes hangja töri meg a csillagfényes
est csendjét. A Kisfaludy-kilátóból páratlan látvány
tárul szemünk elé: a Hold ezüsthidat feszít ki a Bala-
ton víztükrére, másik irányban pedig a Káli-medence
falvainak gyöngyfüzérszerűen fénylő csodáiban gyö-
nyörködhetünk. Indulási időpont, helyszín: 17 óra;
Szegedy Róza Ház Irodalmi és Bormúzeum 

OKTÓBER 10.: ŐSZI VARÁZSLAT SZIGLIGETEN: Mit
jelent a Kamon? Mi Szigliget nevének eredete? Mivel
foglalkoztak a régi szigligetiek? Szigliget történetével,

életével és a környék termé-
szeti értékeivel ismerkedhet
meg az, aki velünk tart ezen a
hangulatos túrán. Indulási idő-

pont, helyszín: 10 óra; Tourin-
form Iroda (Szigliget!).
OKTÓBER 17.: HAJNALMADÁR
TÚRA A BADACSONYON: Láttál
már trópusi pillangót? Ha nem,
akkor gyere velünk, a mai
túránk fő attrakciója a hajnal-
madár megfigyelése, mely
repüléskor pontosan a trópu-
sokon élő pillangókra emlékez-
tet! Pazar látványban lesz
részed! Indulási időpont, hely-

szín: 10 óra; Badacsonytomaj
Korkováni-parkoló.
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Tourinform Iroda nyitvatartása:
szeptember, október hónapokban: minden nap: 10.00-16.00 óra között
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A közelmúltban ünnepelte 60. házassági évfordulóját Faragó György és neje, Zsuzsa asszony.
A szépkorú párt a badacsonytomaji Szent Imre templomban Sabjanics Miklós esperes-plébános áldotta

meg az augusztus 30-i szentmise keretében családtagjaik, barátaik jelenlétében.
Zsuzsa néninek és Gyuri bácsinak ezúton is sok boldogságot, hosszú életet kívánunk!

GYÉMÁNTLAKODALOM

TOURINFORM IRODA HÍREI

A MOHOSZ 2020. évi „Gyermeknapi horgászver-
senyek” támogatására kiírt pályázaton (HUNOP-
IV/1/2020.) a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület
eredményesen pályázott. A mintegy 80 000 Ft értékű
Energofich egységcsomag már meg is érkezett, és
várja leendő tulajdonosait.

A horgászverseny megrendezésére 2020. szep-
tember 20-án kerül sor a badacsonyi strandon.

Regisztráció 7 órától. Verseny 8-11. 30 óráig. Mér-
legelés, majd eredményhirdetés.

Az egyesület vezetősége kis ünnepség és meg-
vendégelés keretében adja át az első három helye-
zettnek a díjat: alsó, illetve felső tagozatos kategóri-
ában.

Ezen kívül külön díjazásban részesül kategórián
ként a legnagyobb halat kifogó, illetve a legtöbb halat
kifogó versenyző is.

Várjuk az ifjú horgásztársakat a helyszínen!

HORGÁSZVERSENY
GYEREKEKNEK

Szeptember 20-án a badacsonyi strandon – meg-
osztva a badacsonyi strand két oldalán kerül sor a
hagyományos Szüreti Vándorkupa Versenyre a felnőtt
horgászok részére.

Várjuk egyének és három fős csapatok nevezését,
a nevezési díj az előző évekhez hasonlóan 1000 Ft/fő,
csapat esetén 3000 Ft/csapat.

Regisztráció 2020. 09.22. 7 óra. Verseny 8-11.30
óráig. Mérlegelés, majd eredményhirdetés.

A felnőtt horgászok megvendégeléséről is gon-
doskodik az egyesület.

Kerüljön 2020-ban az Ön neve, illetve az Önök
csapatának a neve a kupára!

HORGÁSZVERSENY
FELNŐTTEKNEK

SZAKVEZETÉSES ÉLMÉNYTÚRÁK
A BADACSONY RÉGIÓBAN



A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület 1993
óta folyamatosan aktív szereplője településünk élet-
ének. Első elnöke Szabó Ernőné, a település meg-
becsült Tanító nénije volt.  Jelenleg 614 főt számlá-
lunk tagjaink sorában.

Egyesületünk célja különösen az egészséges kör-
nyezethez való alkotmányos jogok érvényesítése és
elősegítése az itt élő lakosok és ingatlantulajdonosok
számára, az életminőség környezeti feltételeinek javí-
tása.

Badacsonyörs település és környékének környe-
zeti problémáiról információk beszerzése, nyilvános-
ságra hozatala, figyelemfelkeltés a természeti és épí-
tett környezet harmóniájának megteremtésére, az
esetleges környezetszennyezés megállítása, a ter-
mészeti értékek megőrzése, a környezetért felelős-
ségtudat erősítése.

A balatoni vízpart és víz élővilágának figyelemmel
kísérése, a Balaton-part strandolás célú használatá-
nak zavartalan biztosítása körében érdekképviselet
az itt élő és üdülő népessége számára Törekvés a
közösség jogának szabad strandhasználatra, törvény
adta lehetőséggel élve a fürdőhely üzemeltetésre.

A település gazdasági, társadalmi fejlődésének
a környezeti követelményekkel való összehangolá-
sa.

Az Egyesület figyelemmel kíséri a környezet-, ter-
mészet-, közrendvédelemről, valamint a Balaton-tör-
vény jogszabályi rendelkezéseinek betartását a tele-

pülésen és környékén. Ennek érdekében vélemé-
nyezési jogot gyakorol a badacsonytomaji önkor-
mányzat Badacsonyörs település és környékét érintő
helyi településfejlesztési koncepció kialakításánál,
területrendezési és település szerkezeti tervek elké-
szítése során, a környezettel kapcsolatos önkormány-
zati jogszabályok tervezeténél, a környezeti vizsgá-
latra kötelezett terv és program tervezeteknél, a köz-
rendet, bűnmegelőzést szolgáló helyi rendelet ter-
vezeteknél, valamint a badacsonyörsi stranddal kap-
csolatos önkormányzati határozatok és intézkedések
során. 

Az Egyesület céljai és feladatainak ellátása köré-
ben kapcsolatot tart az állami intézményekkel, szük-
ség esetén azokhoz észrevételeket, indítványokat
tesz.

Mindezen tevékenységgel az
Egyesület Badacsonyörs település és
környéke építészeti, környezeti, ter-
mészetes értékeinek, valamint köz-
rendjének megőrzését, korszerű és
esztétikus fejlesztését, köztisztaságát,
közegészségügyének védelmét, a
Balatonhoz való jog érvényesülését
kívánja szolgálni, a lakosság és az
ingatlantulajdonosok érdekében.

Az Egyesület a hatályos jogszabá-
lyok keretei között a badacsonytomaji
önkormányzattal együttműködik az

Egyesület céljai megvalósítása érdekében.
Fő tevékenységeink:
- strand kérdés végleges megoldása
- Kisörshegyi ivóvíz helyzet végleges rendezése
- Badacsonyörs állandó és üdülő népességét

érintő ügyek vitele
- közlekedést segítő intézkedések
- kulturális programok szervezése (Szent Antal

nap, Advent első vasárnapjára közös fenyőfa állítási
ünnepség)

- részvétel a város rendezvényein
Egyesületünk 2018 december 12.-én jelentős elis-

merésben részesült, 25 éves működését és munkáját
megyei elismerésben részesítették. Az oklevelet és
az emlékérmet Fenyvesi Zoltán képviselő úr adta át.  

Simonné Visi Erzsébet

A Marshmallow tábor idén nyáron először tábo-
roztatott Badacsonytomajon.  Takács Vanessza már
évek óta lovas órákat és napköziket tart a Nyeregben
Badacsonytomajon SE keretein belül, és ezt kibővítve
született meg a Marshmallow tábor Vida Vanda és
Kondics Alexandra csatlakozásával. Amint elindulha-
tott a napköziztetés lovas és strandolós, angol,
művész napköziket tartottunk 5 éven felüli gyerekek
számára. Hétfőtől péntekig minden héten 9 órától
délután 4 óráig élményközpontú napköziket szervez-
tünk, amelyekre mindig különleges programokkal
készültünk (Balatolimpia, kincskeresés, homokváré-
pítő verseny, még “kacsalopás” ügyében is nyomoz-
tunk a strandon). Célunk a közösségépítés és egy
mindenki számára befogadó légkör kialakítása. A
helyi gyerekek barátságokat köthettek Siófokról,
Budapestről, Németországból, Svájcból, Franciaor-
szágból, Olaszországból érkező gyerekekkel. A nyár
végén e-mail cím-, és telefonszámcsere történt. Vala-
mint augusztusban megtartottuk első ottalvós tábo-
runkat, amely nagy sikernek bizonyult.  A tábor során
a srácok lovagoltak, vitorláztak, művészkedtek, angol
fogalkozásokon vettek részt, tábortüzet raktak, bunkit
építettek és még sok más izgalom várt rájuk. Hatal-
mas élmény volt minden pillanat a gyerekekkel, akik
annyira pozitívak, vidámak és energikusak, hogy min-
dig mosolyt csalnak arcunkra. A lovas napközik még

nem értek véget, továbbra is lehetőség van csatla-
kozni Vanihoz a lovardába. A napközis és ottalvós
tábor fotói és videói megtalálhatóak: Marshmallow
Camp- Badacsonytomaj facebook oldalán! A napkö-

zik és táborok jövőre is folytatódnak, addig is min-
denkinek szép évet kíván a Marshmallow Camp!

Takács Csaba és 

Takács Vanessza
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MARSHMALLOW TÁBORT TARTOTTAK

A BADACSONYÖRSI ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET MUNKÁJÁRÓL
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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
Varjas Veronika 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.százados 
Polgárőrség: Arany György +36-30/271-7552
Kábeltelevízió hibabejelentés:
ElektroV szerviz: +36-87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14. Tel.: 06-87/531-
013; e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu; web:
www.badacsony.com
Nyitva: minden nap 10.00-16.00-ig
Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné /Ella/
Tel.: +36-30/422-9081, e-mail: kormendi4@freemail.hu 
POSTA Badacsonytomaj, Kert u. 10.
Tel.: 87/471-176, 87/471-370
POSTA Badacsonyörs, Füredi u. 32.
Tel.: 87/571-030
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Török Zoltán önkormányzati képviselővel, a Kiss
József Alapítvány kuratóriumi tagjával beszélgettünk.

Egy Angliába kitelepült asztalosmester hagyaté-
kaként jött létre több mint 10 évvel ezelőtt a Kiss
József Alapítvány, melynek fő célja a helyi fiatalok
támogatása és az idősebb korosztály élethelyzetének
segítése. Jelmondatuk az is lehetne, hogy: „Minden-
kinek adjatok egy tál ételt és segítsétek a helyi fiata-
lokat a tanulásban!” Ehhez a két fontos célkitűzéshez
tartják is magukat. Nemrég pályázatot írtak ki közép-
iskolás diákok számára, melyben különféle iskolai
eszközök beszerzését támogatták, ezzel is segítve a
tehetséges tanulók előmenetelét. A pályázat során
számos nyomtató, laptop, számítógép megvásárlását
segítették.

Az alapítvány legújabb beruházásával szintén a
helyi fiatalokat támogatja, hiszen vásároltak Buda-
pesten egy lakást a fővárosban tanuló badacsonyi
tanulók számára. Az ötszobás ingatlan a belvárosban
található, a Keleti pályaudvarhoz közel. A lakásban
nagyon kedvezményes áron: 15ezer forint bérleti
díjért lakhatnak a helyi, Budapesten tanuló nappali
tagozatos diákok, mely a rezsiköltséget is magában
foglalja. Előnyt élveznek a helyiek, de a környék fia-
taljai is érdeklődhetnek a lakhatási lehetőség iránt.
Számukra 3 hely van fenntartva a lakásban, fejenként
50ezer forintos bérleti díjért.

Az alapítvány az időseket sem hagyja magára,

oly módon, hogy például a nyugdíjasok ebéddíjának
50%-át vállalta át a szervezet. Továbbá vettek egy
lakást a hévízi tófürdőhöz közel, azért, hogy a nyári
időszak kivételével ősszel, télen és tavasszal bárme-
lyik helyi nyugdíjas ingyenesen pihenhessen! A luxus
apartmanlakásban az 1 hetes üdülési lehetőség alatt
az ebédet és a vacsorát is az alapítvány állja, melyet
sokan igénybe is vesznek.

Tavaly átadásra került a Napközi Otthon Bada-

csonytomajon, a bazalttemplom mellett, mely az ala-
pítvány nevét viseli. „Habár évtizedeken keresztül azt
hallhattuk, hogy az idősek, nyugdíjasok számára nin-
csen olyan hely a városban, ahol találkozni tudnának,
ahol megihatnának egy kávét, teát, ahol kártyázni
tudnának, beszélgetni, társaságban lenni, ennek elle-
nére sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reménye-
ket a Napközi Otthon”- mondta Török Zoltán. Sajnos
nagyon kevesen vették igénybe az új létesítményt,
ezért most próbálnak más opciót keresni. Most pél-
dául úgy, hogy a helyi Nyugdíjas Klubnak díjmente-
sen biztosítják a helyet. Így talán többen fogják úgy
érezni, hogy igénybe vennék a jövőben a Napközi
Otthont és talán újra beindulna ott az élet. Azért is
sajnálatos a kihasználatlanság, mert a Napközi Ott-
honban 1 főállású gondozót alkalmaztak, akinek a
bére megterhelte az alapítvány kiadásait. 

A Napközi Otthonban egyébként kialakításra
került 2 apartmanlakás is a segítségre szoruló nyug-
díjasoknak és helyi lakosoknak. A lakhatási lehető-
séggel a járványhelyzet alatt többen is éltek. 

Az alapítvány a jövőben sem hagy magára senkit
sem. Az időseket továbbra is segítik, és a fiatalok is
számíthatnak rájuk. Úgy vélik, hogy anyagi oka nem
lehet egy tehetséges fiatal tanulmányának. Ha valaki
tehetséges, de anyagi problémája van, azt a jövőben
is támogatni fogják. Farkas Judit

A KISS JÓZSEF ALAPÍTVÁNY MUNKÁJÁRÓL

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

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
most kezdik meg tanulmányaikat. 

Jelentkezésüket várjuk telefonon a +36-70/374-
0080 számon vagy e-mailen keresztül a csababada-
csony@gmail.com címen.   Sall Csaba Kuratóriumi elnök

FELHÍVÁS

Folytatás az 1. oldalról.


