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2020-ban a város képviselő-testülete a település érdekében
kifejtett munkájáért posztumusz, díszpolgár kitüntető címet
adományozott dr. Sellyei Ferenc és Kiss József, a Kiss József
Alapítvány alapítója részére. Pro Urbe elismerésben részesült
dr. Májer János, Mórocz István valamint a Nők a Balatonért
Egyesület badacsonytomaji csoportja.
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ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET

KÍVÁNUNK!

A Magyar Bor Akadémia a badacsonytomaji borászt, a Bada-
csony Hegyközség elnökét, Borbély Tamást választotta „A
2020-as Év Bortermelője Magyarországon” díj nyertesének.
A magyar borászok által elnyerhető legrangosabb hazai
kitüntetés tulajdonosát az Akadémia  választotta ki egyéni,
titkos szavazással.

BORBÉLY TAMÁS LETT 
A 2020. ÉV BORTERMELŐJE

30 ÉVES 
A BADACSONY ÚJSÁG!
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Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete még február 26-i ülésén döntött a 2020.
évi városi kitüntetések odaítéléséről. A járványos hely-
zet miatt azonban a rangos elismeréseket nem lehe-
tett átadni. Ezért a település vezetése úgy döntött,
hogy a járványügyi szabályok szigorú betartása mel-
lett, szűk körben adják át a díjakat az év végéhez
közeledve. 

2020-ban a város képviselőtestülete a település
érdekében kifejtett munkájáért posztumusz, díszpol-
gár kitüntető címet adományozott dr. Sellyei Ferenc
és Kiss József, a Kiss József Alapítvány alapítója
részére.

Pro Urbe elismerésben részesült dr. Májer János,
Mórocz István valamint a Nők a Balatonért Egyesület
badacsonytomaji csoportja.

Az emlékérmeket és az okleveleket Krisztin N.
László polgármester és Hartai Béla alpolgármester
adták át.

Dr. Sellyei Ferenc elismerését özvegye, Kiss
József díszpolgári címét pedig az alapítvány kurató-
riumi elnöke, Sall Csaba vette át az ünnepségen. A
város korábbi alpolgármestere, Mórocz István nem
tudott részt venni az átadáson, díját egy későbbi idő-
pontban veszi majd át.

Badacsonytomaj város polgármestere a díjak
átadása alkalmával a többi között azt mondta: ezekkel
a díjakkal a közösségért végzett munkát, életutakat
ismernek el, a díjazottakat példaként állítva ilyenkor
a lakosság elé.

Díszpolgár kitüntető címben (posztumusz) részesült:

dr. Sellyei Ferenc

1975-ben Budapesten, az Orvostudományi Egye-
temen szerezte meg diplomáját csecsemő- és gyer-
mekgyógyász szakon.1982-ben Badacsonytomajon
meghirdetett gyermekorvosi állásra pályázott, de kör-
zetként Badacsonytördemic, Ábrahámhegy, Balaton-
rendes és Salföld települések is hozzátartoztak ellá-
tási területéhez. Az ellátást két irányból közelítette
meg, a gyógyítás mellett külön hangsúlyt helyezett
a prevencióra. Mint fül-orr-gégész és gyermekgyó-
gyász szakorvos 36 éven át kiemelkedő tevékeny-
séget fejtett ki, nemcsak az ellátási területén, de az
egész kistérség egészségügyi ellátása érdekében.
Ügyeletekkel tarkított életébe belefért a közösségért
végzett munka is. Az Egyházközség tagja volt, a rend-
szerváltozás utáni első ciklusban képviselői munkát
vállalt. Dr. Sellyei Ferenc érezte a hozzáforduló bete-
gek megbecsülését és bizalmát. Ahogy évekkel
ezelőtt Ő fogalmazott: ezzel a kettővel már úgy tud
működni az orvosi hivatás, hogy az ember örömét leli
benne. 

Kiss József
Asztalos szakmát tanult édesapja műhelyében

és 1946–ban asztalos szakmunkásvizsgát tett.
1951-ben bevonult katonának. 1956 őszén kiván-

dorolt Angliába, Londonba élt, ahol műbútorasztalos
és restaurátorként dolgozott. Időközben Magyaror-
szágon, Badacsonyörsön létesített egy nyaralót,
ahova évente többször is hazalátogatott.

Kiss József a városnak adományozott Badacso-
nyörsön egy nagy értékű épületet, illetve egy építési
telket. 

Megalapította a „Kiss József Alapítványt”, melynek
köszönhetően az alábbi tevékenységek valósulhattak
meg:

• Badacsonytomaji diákok tanulmányainak támo-
gatása

• Hévízen egy lakásban a mai napig már 40 hetet
pihenhettek a badacsonytomaji nyugdíjasok, étkezés
és fürdőjegy térítésmentes biztosításával

• Ez idáig több mint 100 badacsonytomaji nyug-
díjas részesült az Alapítvány jóvoltából 50 %-os étke-
zési támogatásban 

• Kialakításra került egy Idősek Napközi Otthona,
illetve két „fecske lakás” is készül 

• Évek óta támogatja az Alapítvány az iskola által
a diák részére szervezett síoktatást

• Kiss József hamvai 2007-ben, kívánságának
megfelelően a Badacsonyörsi Temetőben kerültek
elhelyezésre

Pro Urbe kitüntető címben részesült:

dr. Májer János

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet tudományos
főmunkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem és a
Pannon Egyetem címzetes egyetemi docense.

A Badacsonyi Borvidék szőlészeti és borászati
kultúrája, szőlő- és borkultúra fennmaradása, hagyo-
mányainak megőrzése, a Balaton borrégiós szőlészeti
és borászati kutatás fenntartása, és a szőlészet-borá-
szati ágazat továbbfejlesztése területén végez kie-
melkedő teljesítményt. Oktató-kutató tevékenysé-
géhez számtalan publikáció kötődik. Beadványa alap-
ján került a „Badacsonyi Kéknyelű” a nemzeti érték-
tárba. A Badacsonyi Vínum Vulcanum Borlovagrend
mellett számos szakmai bizottság tagja. Aktív közre-
működésével valósulhat meg az évenként megren-
dezésre kerülő Kéknyelű Virágzás Ünnepe, az előző
években a város bora kiválasztása. 

Mórocz István 
Mórocz István 1940. június 30.-án Nemestörde-

micen született. Az általános iskolát Badacsonyto-
majon végezte el. 

• 1993-ban alapító tagja, majd 1995-től 2008-ig a
Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület Elnöke 

• 1998-2010 folyamatosan települési önkormány-
zati képviselő és alpolgármester,

• 2000-ben részt vállalt a helyi polgárőrség újra
szervezésében, megalakult a Polgárőr Egyesület
Badacsonytomaj melynek alapító tagja, s elnöke lett. 

Mórocz István feladatát minden területen, -egye-

sületi elnökként, képviselőként, alpolgármesterként-
maximális odafigyeléssel, lelkiismeretesen, hozzá-
értéssel, példa értékűen végezte. Mindig kiemelt
figyelmet fordított az idősekre, magányosokra, a
nehéz szociális körülmények közt élőkre. Aktív tevé-
kenysége ismert és elismert volt a szakmai szerve-
zetek, a rendőrség és a lakosság részéről egyaránt.
Mórocz István képviselőként, alpolgármesterként, a
Polgárőr Egyesület vezetőjeként is mindig a település
érdekeit tartotta szem előtt, ezért dolgozott nyugdíjas
évei alatt is fáradhatatlanul. Tenni akarása a közös-
ségért, a településért példaértékű lehet mindenki
számára.

Nők a Balatonért Egyesület 
badacsonytomaji csoportja

A Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji
Csoportja 1993 őszén alakult meg Farkas Éva vezeté-
sével. Az elmúlt időszak alatt a csoport szépen fejlő-
dött, sok tevékenységet végzett önállóan, illetve
bekapcsolódott az önkormányzat és más civil szerve-
zetek által rendezett programok megvalósításába is. 

Feladataik közé tartozik közvetlen környezetünk,
legfőképp a Balaton élővilágának megismerése,
megóvása, rendben tartása, így pl.: parlagfűszedés;
szemétszedések a Badacsony hegyen és a part men-
tén; rendszeresen felhívják a figyelmet a „Víz Világ-
napja” rendezvényen a környezetvédelemre; a Bala-
toni Téli Esték keretén belül rendszeresen előadáso-
kat szerveznek; A gyerekek részére a környezet tuda-
tos megismerésére, megóvására rajzpályázat hirdet-
tek meg.

Ezek mellett a város életében aktívan részt vettek,
részt vesznek: kiállításokat szerveztek régi képesla-
pok bemutatására, környezetünkben készült fotókból
készült tárlatra, művészeti alkotások bemutatásra; a
NABE kórusa adventi hangversenyeken, városi ren-
dezvényeken mutatkozott be számtalan alkalommal,
emelve a rendezvények színvonalát; Mikulás fogat,
játszóházi programok, kézműves foglalkozások
köszönhető nekik; a Város-Gyermeknapi rendezvé-
nyeken, Tatay-napok rendezvényen biztosították a
gyermekeknek a finomságokat; Süteménysütéssel,
műsorral készültek az Idősek Karácsonyára; ötletük-
nek, szervezésüknek köszönhető a Kisfaludy forrás
restaurálása és a mai formájának kialakítása a vízkö-
pővel, pihenőpaddal.

Fennállásuk ideje alatt a vezető személye ugyan
változott, de a csoport kezdeti aktivitása máig fenn-
maradt. 

Kálóczi Beáta

ÁTADTÁK A VÁROS ELISMERÉSEIT
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Minden ember életében 30 év jelentős idő. Egy
település újságjának történetében talán még jelen-
tősebb. Az egyéni életünket ritkán dokumentáljuk,
inkább csak az emlékeinkre hagyatkozunk, ha szám-
vetést akarunk készíteni. Egy település lapjának
viszont épp az a célja, hogy egyrészt bemutassa,
másrészt rögzítse a településen történő eseménye-
ket, megörökítsen személyeket, szervezeteket hoz-
zájárulva ezzel a helyi történetíráshoz.

Badacsonytomaj lapja, a Badacsony Újság, a más
néven korábban megjelenő helyi lapokat is ideszá-
mítva ebben az évben épp 30 éve látja el ezeket a
feladatokat. A 25. éves jubileum alkalmával színes
kiállításon adtunk ízelítőt a két és fél évtized alatt
elkészült lapokból, írásokból, fotókból, illetve kedves
ünnepség keretében köszöntöttük a „születésnapost.
Sajnos a járvány miatt ezt most nem tudjuk megtenni.
Ezért itt, a lap hasábjain szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik az elmúlt három évtizedben
bármilyen formában is segítették a települési hír-
mondónk fennmaradását! Köszönjük az egymás után
következő képviselő-testületeknek, hogy nem
engedték el a települési újság kezét! Köszönjük a
mindenkori felelős szerkesztők munkáját, s mindazo-
két is, akik a három évtized alatt önszorgalomból,
vagy intézményeket, cégeket, civil szervezeteket kép-
viselve cikkeket írtak, képeket küldtek, segítve ezek-
kel az újságunk még színesebbé tételét!

Kívánjuk, hogy a Badacsony Újság még sokáig
tudósíthasson Badacsonytomajról! Kívánjuk, hogy a
településünk töretlenül fejlődjön, s a beruházások,
fejlesztések mindig adjanak témát a beszámolókhoz!
Kívánjuk, hogy Badacsonytomaj még erősebb közös-
ségé váljon, olyanná, amelyben öröm együtt megélni
a közös sikereket, s az esetleges kudarcokat a közös-
ség ereje segít feldolgozni és feledtetni, s mindezek
az újságunk tartalmában, színeiben is meg tudnak
és fognak mutatkozni! Ez biztosíthatja azt, hogy újabb
öt, tíz vagy ötven év múlva is ugyanolyan örömmel
várják majd a településen élők a postást, aki a Bada-
csony Újságot hozza, mint ma!

Boldog születésnapot, hosszú „életet” kívánunk,
Badacsony Újság!       Krisztin N. László polgármester

30 ÉVES 
A BADACSONY

ÚJSÁG

A nemzeti tehetségprogram támogatásával az
idei évben három sikeres pályázatot valósított meg a
SZÍN-VONAL Művészeti Iskola és a fenntartója a Szín
és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány.

„A hazai és határon túli művészeti tehetséggon-
dozó programok támogatása”című nemzeti tehetség-
program kiíráshoz kapcsolódva (az NTP-MŰV- 0032
pályázat segítségével) tanítványaink  rálátást kaptak
a festészet kifejezésmódjaira a környezetükben élő
kortárs alkotók munkáin keresztül. Célunk az volt,
hogy az újszerű feladatokkal másfajta gondolkodásra,
kísérletezésre, személyes kifejezésre késztessük őket.

„A mi tömegkultúránk” (NTP-KNI-0018) című
tehetséggondozó programunk során diákjaink a hazai

és nemzetközi pop art művészetével foglalkoztak. A
résztvevők kísérletezhettek az irányzat legfontosabb
vizuális közlési módszereivel, ismeretterjesztő filmet,
előadást hallhattak a témával kapcsolatban. 

Tanítványaink igénylik a kézműves tevékenysé-
geket. Az „Őseink csodálatos anyaga a nemez” (NTP-
MŰV-0032) elnevezésű pályázatunk kapcsán a gyer-
mekek megismerhették a honfoglalás előtti neme-
zeket, majd megtapasztalták, hogyan lehet a gyap-
júból modern, használható tárgyat tervezni, készíteni.  

Sajnos a járványügyi helyzet miatt az elkészült
alkotásait nem tudtuk kiállítás formájában a nagykö-
zönség elé tárni, de amint lehet pótoljuk ezt a hiányt. 

Baranyai Zoltánné

A SZÍN-VONAL MŰVÉSZETI ISKOLA 
2020-BAN MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTJEI

A koronavírus-járvány második hullámában Bada-
csonytomaj Város Önkormányzata ismét segítette a
lakosságot a hatékony védekezésben. Ezért minden
Badacsonytomajon állandó lakcímmel rendelkező
helyi lakos egy-egy ún. Covid-csomagot vehetett át
három kijelölt helyszínen- a Tájház udvari új épület-
ben, a badacsonyi Tourinformban valamint Badacso-
nyörsön, a Vánkossal szemben található parkolóban.
A csomagok osztásában a település vezetői és önkor-

mányzati képviselői is részt vettek.
Az egységcsomagok öt darab orvosi védőmasz-

kot és egy pár kesztyűt is tartalmaztak. A helyi önkor-
mányzat és intézményeinek munkatársai összesen
mintegy 2100 csomagot állítottak össze. A védőesz-
közöket nemcsak az önkormányzat vásárolta, hanem
önkéntes felajánlóktól is kapott a város orvosi masz-
kokat és kesztyűket.

Kálóczi Beáta

COVID-CSOMAGOK A HELYIEKNEK
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Az idei évben a Szín-Vonal Művészeti Iskola tanári
kara Dér Adrienn személyével bővült, aki a Magyar
Képzőművészeti Egyetemen szerzett diplomát, mint
festőművész, és a Tatay Sándor Általános Iskolában
működő művészeti iskola tanára. Diákjai november-
ben a karácsonyt várva adventi kalendárium készíté-
sével foglalkoznak, mivel a Szín-Vonal Művészeti Isko-
la  az ünnepkörhöz kapcsolódva egy közös alkotás
elkészítését hirdette meg. Az adventi hetek feladata
ugyanis az, hogy ne csupán anyagiakban, hanem lel-
kileg álljunk készen az ünnepekre. A gyerekekkel való
foglalkozások során ezt a célt szolgálják a kézmű-
ves-és képzőművészeti tevékenységek. A tradicionális

alapanyagok, a hagyományos témák, a karácsonyi
szimbólumok, motívumok alkalmazása teret ad a
karácsony mélyebb megélésére, az ajándékozás, az
örömszerzés, a szeretet megnyilvánulására. Tanulsá-
gos megérteni, hogy milyen párhuzamok mentén van
szerepe és másodlagos jelentése a gömbölyű, piros
almának, a kincset rejtő diónak, az apró, szemcsés
máknak, a zöld fenyőágnak, a tekervényes girlandnak,
a fényt hozó gyertyának. Ezek a tárgyak összeadód-
nak a karácsonyi asztalnál és világokat összekötő szép
üzenetté formálódnak, hiszen bennük van az egész-
ség, bőség, tudás, szeretet, szerencse, hosszú élet
és remény. Baranyai Zoltánné

Alkotás közben: Balog Borka, Tápi Álmos, Simonyi Borbála, Kovács Roland, Borbás Luca, Baumann Luca,
Baumann Hanna, Nagy-Kónya Luca

ÜNNEPVÁRÓ

A magyarországi könyvtárügyben az elmúlt húsz
év fejleményei nyomán komoly presztízsveszteség
figyelhető meg. A szakmai utánpótlást ellehetetlení-
tette a képzési helyek tömeges megszüntetése, a
könyvtárosok anyagi megbecsülésének hiánya csak a
legmotiváltabbakat képes megtartani helyükön, a
könyvtárakra fordított állami támogatás sem fedezi tel-
jesen a kötelező kiadásokat, így a fenntartók (esetünk-
ben az önkormányzat) kénytelenek a saját, amúgy is
szűkös forrásaikból biztosítani a törvény által kötele-
zően előírt szolgáltatások ellátását.

Badacsonytomaj hosszas előkészületeket követő-
en az idei évben, 2020. januárjában csatlakozott az Eöt-
vös Károly Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgál-
tató Rendszerébe, mely egyrészt megkönnyíti a fenn-
tartónak a könyvtár szakmai kritériumoknak való meg-
feleltetését, másrészt a megyei könyvtár a módszertani
segítség nyújtása mellett újabb forrásokat is biztosít a
település lakosságszámának függvényében könyvtári
könyv- és eszközbeszerzésre. Felvetődött a lehetőség
annak idején, hogy Veszprém helyett Tapolcával
működjön együtt a város, de a fenntartó választása
annak idején Veszprémre esett.

A könyvtár, mint intézmény – így a Badacsonyto-
maji Könyvtár is – a fénykorát minden bizonnyal nem
napjainkban éli meg. Voltak szebb idők nagyobb láto-
gatottsággal, lelkesebb olvasótáborral, több szakmai
tartalommal. A megváltozott olvasói szokások és az
évek során újragondolt szakmai ajánlások átalakították
a könyvtárakkal szemben támasztott igényeket. A mai
könyvtárak összehasonlítása az elmúlt évtizedek
könyvtáraival nem releváns.

Jelenleg Badacsonytomajon egy lelkes, segítőkész,

kreatív ifjú hölgy vezeti a könyvtárat, akinek ugyan nincs
könyvtári szakirányú végzettsége, de rátermettsége,
elkötelezettsége, hozzáállása, habitusa tökéletesen
alkalmassá teszi a munkakör betöltésére. Veszprém
megye számos településének könyvtára példát vehet
a Badacsonytomaji Könyvtár működéséről és működ-
tetéséről. A nyitvatartás az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma ajánlásának megfelelően, a megyei könyvtár
szakembere által javasolt időpontokban valósul meg.

Az épület, amelyben a könyvtár elhelyezésre került,
természetesen nem igazán nyújt ideális hátteret a kul-
turális intézménynek, de a mostani helyzet – még ha
egy ideje változatlan is – egy átmeneti állapotot tükröz.
A tervek a könyvtár új elhelyezésére egy újonnan meg-
építendő művelődési házban már évekkel ezelőtt meg-
születtek, és az önkormányzat csupán a megfelelő
pályázati kiírásra vár, hogy az új, a mai valós igényeknek
megfelelő épület megépítéséhez a források rendel-
kezésre állhassanak. (A megyei önkormányzathoz is
benyújtásra került pár hete az erre vonatkozó szándék,
hogy a következő Európai Uniós ciklusban a terv meg-
valósulhasson.)

A könyvtárral kapcsolatos segítő szándékú javas-
latokat, észrevételeket a badacsonytomajkonyvtar
@gmail.com, illetve a szaboan@ekmk.hu email-címe-
ken szeretettel várjuk. A kifejezetten rosszindulatú, a
jelenlegi könyvtári működést becsmérlő vélemény-
nyilvánítás bármilyen fórumon elítélendő. Örüljünk,
hogy ebben a megváltozott helyzetben is van váro-
sunknak könyvtára! Becsüljük meg azt a munkát, ame-
lyet annak vezetője végez!

Dr. Baranyai Tamás igazgató, 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár

A BADACSONYTOMAJI KÖNYVTÁR 
JELENLEGI HELYZETE 

(INDULATOK ÉS POLITIKA NÉLKÜL)

Kedves Olvasóink! A kormány a veszélyhelyzet ide-
jén alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló
484/2020. (XI. 10.) kormányrendelete értelmében a
nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények
november 11-től zárva tartanak, a Városi Könyvtár nem
látogatható! 

Továbbá mindennemű rendezvény megtartása is
tilos, ideértve a kulturális eseményeket. A novemberre
meghirdetett könyvvásárainkat emiatt sajnos nem tud-
juk megrendezni. Azonban nagyon sok, leselejtezett,
de még használható, szép állapotú könyvet gyűjtöttünk
össze Önöknek! Az alábbi kiadványokat szívesen eljut-
tatjuk az olvasók otthonába! Kérjük jelezze, ha vala-
melyik kötetre igényt tartana az alábbi elérhetőségen:
badacsonytomajkonyvtar@gmail.com
A kiadványokat ingyen, ajándékként, nem kölcsön-
zésre adjuk!
1. Mong Attila, Vajda Éva: Az ártatlanok kora – 2. Erich
Kästner: A salzburgi szobalány – 3. Erich Kästner: Nota-
bene 45 – 4. Jack London: A beszélő kutya – 5. Jack
London: Farkasvér – 6. Jack London: Északi Odüsszeia
– 7. Berkesi András: Siratófal – 8. Georgi Krumov: Héttől
hétig – 9. Ismeretlen katona (írók katonatörténetei) –
10. T. Jefferson Parker: A hallgatag – 11. W. Somerset
Maugham: Az árnyék testvére – 12. Mátyás Ferenc:
Városszéli szülőföld – 13. Alain Thiery: A sebészasszony
– 14. Tamási Áron összes novellái – 15. Csizmadia Imre:
Pirkadattól delelőig – 16. Csizmadia Imre: Delelőtől
alkonyatig – 17. Robin Cook: Válság – 18. Ken Kesey:
Száll a kakukk fészkére – 19. Gyurkovics Tibor: Üdv a
tolvajnak! – 20. Peter Matthiessen: Titkos Tortuga – 21.
Leonard Goldberg: Agyhullám – 22. Szilágyi Andor:
Shalim – 23. Irina Korschunow: Mi történt Kristóffal? –
24. Dobos László: Földönfutók – 25. Megyery Sári: Játék-
szerelem – 26. Dimitar Korudzsiev: Padláskaland – 27.
Kósa Csaba: Pogánykő – 28. Witold Gombrowicz:
Ferdydurke – 29. A forrófejű Andron (Szovjet-orosz írók
elbeszélései) – 30. Johanna Lindsey: Csak reád van
szükségem – 31. Johanna Lindsey: Vad éden – 32. Wil-
liam Kennedy: A menő – 33. Jókai Mór: A huszti beteg-
látogatók – 34. Háy János: Xanadu – 35. Illés Sándor:
Búcsúzik a kapitány – 36. Gosztonyi Ádám: Brooklyni
kaland – 37. Pethő Tibor: Kölcsönben a jövő – 38. Wass
Albert: Mire a fák megnőnek

KÖNYVEK 
AJÁNDÉKBA…



Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Badacsony-
tomajiak!

Közeleg Karácsony ünnepe, az évforduló, s
hagyomány ilyenkor, hogy a város vezetése kifejezi a
jókívánságait és köszönti a lakosságot. Az év vége,
az ünnep jó alkalom arra is, hogy pár mondattal érté-
keljük a mögöttünk hagyott esztendőt, mérlegre
helyezzük a sikereket és a kudarcokat.

A 2020-as esztendő nagyon nehéz volt mindany-
nyiunknak. A járvány nem csak a fizikai egészségün-
ket, hanem a lelkünket, az emberi kapcsolatainkat
és a gazdasági életet is megtámadta. Szokatlan,
nehéz, néha embert próbáló feladatok jelentkeztek
az egyéni életünkben és a település életében is. A
képviselő-testület óvintézkedések bevezetésével,
fertőtlenítéssel, erkölcsi és anyagi erők mozgósítá-
sával igyekezett a bajt megelőzni, baj esetén pedig
minden bajbajutotton segíteni. A nehéz körülmények
között megoldottuk az intézményeink, a cégeink,
egész Badacsonytomaj biztonságos működését.
Emellett fejlesztések előkészítésére is sor került:
minibölcsőde 75 millió, útfejlesztés 465 millió – ezek
közbeszerzése zajlik, Magyar Falu Program 30 millió,
strandfejlesztés III. ütem 81 millió (megvalósítás alatt),
strandfejlesztés 60 millió (pár napja nyertük). Meg-

valósítottuk a Zöld Város II. projektet 244 millió, és a
BM pályázat projektjét 16,6 millió Ft értékben.
Összességében ebben a nehéz időszakban is műkö-
dött- épült- szépült a városunk. Köszönjük mindazok-
nak, akik ebben bármilyen módon is segítettek!

Most az elcsendesedés időszaka következik. Már
ádventben vagyunk, átgondoljuk kiket bántottunk
meg, s megpróbáljuk bocsánatukat elnyerni, illetve
eszünkbe jutnak azok is, akik bennünket bántottak, s
próbálunk nekik megbocsátani. Mindennek az alapja
a szeretet, hisz Isten Karácsonykor azért küldte a fiát,
Jézust az emberek közé, hogy a legfőbb parancsot
közvetítse, miszerint: „Szeressétek egymást, ahogy
én szeretlek benneteket!” Ez Karácsony legfontosabb
üzenete!

Szeretet nélkül az ember elmulasztja a lét leg-
nagyobb csodáját! Ugyanis csak a szeretet tud olyan
rezgést kibocsátani, amely teremteni képes: szere-
tetből fogan gyermek, a szeretet képes átalakítani,
átlépni világokat, s a segítségével tudunk kapcsolatot
tartani az eltávozott szeretteinkkel is! A Karácsony az
emberi szívben van! Amikor Karácsonykor összejö-
vünk, együtt vagyunk, energiaátadás zajlik, ezt ma

már a tudomány is elfogadja. Az egymásra figyelés,
az egymás szeretete feltölt energiával bennünket,
úgy, mint ahogy az elektromos autót töltik: csak itt a
töltő az Isten, az együttlét a kábel, az energia a sze-
retet. Az, aki nem a szeretet, hanem a gyűlölet paran-
csa szerint él ezért betegedhet meg, mert csak fogy
az energiája, de soha nem töltődik.

Az idei Karácsony a járvány miatt más lesz, mint
a többi. Nem biztos, hogy szeretteinkkel együtt lehe-
tünk. De a szeretet félelmetes energia, nem ismer
határokat. Ha nem is lehetünk együtt az ünnep meg-
hitt fényében gondoljunk azokra, akiket szeretünk!
Legyünk együtt Velük a szeretet hullámhosszán!

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képvise-
lő-testülete nevében e gondolatokkal kívánok
Áldott, Békés, Szeretettel teli Karácsonyi Ünnepe-
ket, és kegyelemben gazdag, egészségben eltöl-
tött Újesztendőt mindannyiuknak!

Krisztin N. László 
Badacsonytomaj Város polgármestere
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A SZÍN-VONAL Művészeti Iskola tanulójának 
munkája

Ünnepi díszbe és fényekbe öltözött Badacsony-
tomaj központja. A VN Kft. idén is különleges megle-
petésekkel készült a helyieknek a szeretet ünnepére.

A tavalyi dekorációk mellé újak is kerültek, szinte
valamennyi az önkormányzati cég munkatársainak
keze munkáját dícsérik.

A nagy fenyő alatt hordók és gumik felhasználá-
sával hóemberek készültek. A figurák hamar az itt
élők kedvenceivé váltak, hiszen a helyiek már nevet
is adtak nekik.

A szökőkút helyén ádventi koszorú díszíti a teret,
ahova Szent Miklós napjáig egy Mikulás is beköltözött
rénszarvasával.

Rakics Anna, a VN Kft. ügyvezetője kérdésünkre
elmondta: az idei évben Badacsony központjába is
került egy karácsonyfa, Badacsonyörsön pedig idén
is a helyi érdekvédelmi egyesület állított fenyőt a
közösségnek. A díszítésben egyébként az önkormány-
zati cég munkatársai mellett helyi önkéntesek is részt
vettek. Kálóczi Beáta

KARÁCSONYI FÉNYEK

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
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Már hetekkel ezelőtt megjelentek a virágárusoknál
az ádventi koszorúk. A „szabályos” koszorú fenyőből
készül, rajta három viola és egy rózsaszín gyertya. Más
díszek is rákerülhetnek, de azok már nem tartoznak a
lényeghez.

A katolikus templomokban és családi otthonokban
egyaránt elhelyezik, és a négy adventi vasárnap, vagy
már előző este mindig eggyel több gyertyát gyújtanak.
A gyertyagyújtást közös énekkel, szentírási szakaszok
felolvasásával és közös imádsággal végzik. 

Az Ádvent (az Úr eljövetele) Szent András ünnepe
körül – idén december 2-án – kezdődik. Négy ádventi
vasárnap van karácsonyig. A katolikus templomokban
ebben az időszakban nem díszítik virággal az oltárt, az
orgona csak az ének kíséretére szorítkozik, a miséző
pap viola miseruhát használ, de a harmadik vasárnap
lehetséges a rózsaszín. Az ádvent eredete a 4. századig
nyúlik vissza.

Régi szokás templomainkban, hogy az ádventi hét-
köznapokon hajnali, úgynevezett rorate misét végeznek.  

Az ádventben a keresztény ember készül kará-
csonyra, Krisztus születésének ünnepére, de egyben
Krisztus világvégi eljövetelére is. A népi jámborság
megnyilvánulásai az ádventi koszorú mellett a kará-
csony előtti betlehemezés, és a keresztény család
közös Szent Család-járása. Amíg a betlehemezés kará-
csony eseményeit mondja el, addig a Szent Család-
járás inkább a felkészülés ájtatossága a családi ottho-
nokban. Ebben az időben sokszor felhangzik a csodá-
latos gregorián himnusz: Rorate, coeli desuper, et nubes
pluant justum – Harmatozzatok, egek onnan felülről,
és felhők hozzák az igazat.

Az adventi naptár kitalálója 
Adventi naptár már hetekkel karácsony előtt min-

denfelé vásárolhatunk. A préselt ajtócskák mögött kis
csokoládé-meglepetések várnak a kíváncsi "édesszá-
júakra". Más adventi naptárak fából készült kis dobo-
zokból állnak, vagy hosszú ajándékcsomagokból. De
mindig 24 ajtócska, 24 zacskó vagy csomagocska van
a naptárban, hogy december minden napjára jusson
egy ajándék szentestéig. 

Ezt a szép szokást egy édesanya találta ki. Rosszul
esett neki, hogy kisfia minden este azzal a kérdéssel
nyaggatta: "Hányat kell még aludnunk, hogy megjöjjön
a Jézuska?" Egy nap fogott egy kartont, huszonnégy
mezőre osztotta, mindegyikre rátűzött egy bonbont.
Kisfia mindennap lecsippenthetett egyet. A kisfiúból
idővel felnőtt lett. 

Eszébe jutott egyszer az édesanyja naptára. Úgy
gondolta, hogy más gyerekeknek is örömet szerez-
hetne vele, és ezért elhatározta, hogy adventi naptá-
rakat készít és árusít. Nagy sikere lett. Nemsokára gyá-
rak sora foglalkozott adventi naptárak készítésével.
Gerhard Lang, az adventi naptárak atyja 1974-ben hunyt
el Münchenben, igen idős korában. 

Sabjanics Miklós esperes-plébános
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ÁDVENT, ÉBER VÁRAKOZÁS KRISZTUS ELJÖVETELÉRE
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A NABE Badacsonytomaji Csoportja ebben az
évben is megkötötte a körforgalomnál az adventi
koszorút. A koszorú készítéséhez a zöldeket a tele-
pülés lakóitól gyűjtöttük össze. Ezúton szeretnénk
megköszönni a felajánlott fenyő és tuja ágakat Kozári
Ferencnének, Szíj Gábornénak, Konc Lászlónak,
Varga Istvánnak, Sall Csabának.

Jó dolog megtapasztalni, hogy a Badacsonyto-
majon élő emberek szívesen, örömmel segítenek, ha
kéréssel fordulunk feléjük.

Egyúttal megköszönjük a Badacsonytomaj VN Kft
segítőkész közreműködését is.

Az ünnepekhez közeledve mindenkinek áldott,
békés karácsonyt és egészségben gazdag, boldog új
esztendőt kívánunk!  Badacsonytomaji NABE csoport

Játsz velünk és fejtsd meg a Badacsony Újság keresztrejtvényét! A színes oszlopban létrejövő szót kell
elküldeni nekünk a media@badacsonytomaj.hu e-mail címre 2021. január 5-ig! A levélben kérjük feltüntetni
a gyermek nevét és életkorát! A helyes megfejtést beküldők közül sorsolás útján kerül ki a győztes, akit e-
mail-ben értesítünk a nyeremény átvételéről! Jó szórakozást kívánunk!

IDÉN IS ELKÉSZÜLT 
AZ ADVENTI 

KOSZORÚ

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Elnöksége
és Munkaszervezete ezúton kíván minden kedves Tag-
jának, badacsonytomaji Lakosnak és Vendégnek áldott,
békés, szeretetteljes Karácsonyt és sikerekben, egész-
ségben gazdag, boldog Új Évet!

Szeretettel: Illés Zoltán elnök;
Békássy János; Borbélyné Galambos Gabriella;

Jani Gyula; Majer Péter; Nagy István; Nagy László;
Rieger Zoltán; Szalai Attila; Szántai Attiláné; 

Tomposné Fabó Anikó elnökségi tagok;
Tasner Mónika; Vizkelety Dóra; Sellyei Aliz 

(munkaszervezet)

KARÁCSONYI 
KÖSZÖNTŐ
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Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézménye sajnos a járványhelyzet miatt nem szervez-
het programokat. Azonban a településen élő kultúr-
akedvelőket nem szerettük volna magukra hagyni, ezért
az intézmény Facebook oldalán teszünk közé szórakoz-
tató tartalmakat! Ajánlunk a kedves olvasók figyelmébe
elektronikusan olvasható könyvet, filmet, színházi elő-
adást, valamint koncertet is. Receptekkel segítjük a kará-
csonyi készülődést, jógát és tornát osztunk meg az ott-
honi mozgáshoz! Otthoni alapanyagokból, könnyen és
egyszerűen elkészíthető dekorációs tippeket, karácsonyi
díszeket és ajándékötleteket teszünk közzé, ezzel is
segítve az adventi készülődést és az otthon töltött időt! 

Ez az időszak most más, mint ahogy megszokhat-
tuk. Ilyenkor nagy szükség van az ötletes megoldá-
sokra és a kreativitásra, hogy az adventet meghitté
varázsoljuk. Intézményünk közösségi oldalán „Rend-
hagyó Adventi Naptárunkban” minden nap „kinyílik”
egy ablak, mely magyar írók, költők karácsonyi verseit,
gondolatait rejti! 

A gyermekeknek rajzpályázatot hirdettünk, melyre
6 pályamű érkezett. A legtöbb visszajelzést kapott művet
megjelentetjük a lapban! A rajzpályázat sikerén felbuz-
dulva hirdetünk fotópályázatot is, valamint keresztrejt-
vénnyel is készülünk a gyerekeknek! Folyamatosan azon
dolgozunk, miként tehetnénk az otthoni, téli időszakot
még szórakoztatóbbá és meghittebbé, ezért kövessék
figyelemmel intézményünk közösségi oldalát!

facebook.com/badacsonyiprogramok
Farkas Judit

KULTÚRA 
EGY KATTINTÁSRA

A Folly Arborétum és Borászat Fogadj örökbe egy
Folly fát! elnevezésű kezdeményezése keretében az
arborétum egyik örökbe fogadásra váró fájának, a 65
éves és kb. 22 méter magas Himalájai cédrusnak keres-
tek nevet. A Facebookon beküldött 40 névjavaslat közül
4 jutott a döntőbe: Széprus, Hegylakó, Smaragdóriás,
Nobilius. Erre a négy névre szavazhattak az érdeklődők
a második körben. 840 szavazat érkezett a névjavas-
latokra. A nyertes név, amelyre a legtöbben szavaztak,
a Nobilius lett, amelyet a névadó „kiváló” jelentése
miatt küldött be a pályázatra. A nyertes névadó egy
évig a játékban megjelenő fa örökbefogadójává vált.

Az arborétum a Fogadj örökbe egy Folly fát! elne-
vezésű kampányával elsősorban az ember természet-
szeretetét és környezettudatosságát szeretné erősíteni,
és nem utolsó sorban trendivé tenni a természet iránti
elkötelezettséget a gyerekek és felnőttek körében
egyaránt. Folly Arborétum

FOGADJ ÖRÖKBE
EGY FÁT!

A járványhelyzetre való tekintettel könyvtárunk onli-
ne kölcsönzést indít. A http://corvina.ekmk.hu:8080
/WebPac/CorvinaWeb;jsessionid=4430E108FA75B344
C7E65819DE083A54?action=advancedsearchpage&ac
tualsearchset=&actualsort=&language=&currentpage=si
mplesearchpage oldalon rákereshetnek arra a könyvre,
amit szeretnének, lelőhelynek beírva Btomaj-t. Kéré-
seiket elküldhetik e-mailben, illetve nyitvatartási időben
délelőttönként telefonon (87/471-208). Mi összeállítjuk
a könyvcsomagot, és a beiratkozásnál megadott címre
kisszállítjuk! Bolf Annabella

KÖNYVKÖLCSÖN-
ZÉS OTTHONRA!

Kezdetét vette az adventi időszak, elkezdődött a
karácsonyra való készülődés, meggyulladt az adventi
koszorún az első gyertya, sokan fényfüzérekkel,
mécsesekkel díszítették fel lakásukat. Azonban ha
nem tartjuk be a megfelelő előírásokat, ezek a han-
gulatos díszek számtalan veszélyt hordoznak maguk-
ban. Ezt bizonyítja az a tény, hogy az adventi idő-
szakban kétszer annyi lakástűznél avatkoznak be a
katasztrófavédelem tűzoltóegységei, mint az év más
részében.

A nem megfelelő módon rögzített gyertya, vagy
a koszorú alatt lévő tűzálló alátét hiánya egy élet
munkáját teheti tönkre néhány perc alatt.

A legtöbb tüzet a gyertyák és mécsesek okozzák.
Különösen figyelni kell arra, hogy a kiszáradt adventi
koszorú nagyon könnyen lángra kap, ezért a gyertyát
ne a terítőre, hanem mindig egy tűzálló alátétre
helyezze, és az égő gyertyákat soha ne szabad fel-
ügyelet nélkül hagyni. 

Fontos, hogy a fényfüzéreket megbízható helyről
vásároljuk meg. A rossz minőségű fényfüzér nemcsak
az áramütés, hanem a tűz kialakulásának lehetőségét
is magában hordozza. Ha a korábbi években meg-

vásárolt díszt vesszük elő, használat előtt mindig
ellenőrizni kell annak sértetlenségét. Ha a vezeték
vagy a hosszabbító megtört, eldeformálódott, meg-
olvadt, nem szabad többet használni. Éjszakára, vagy
a távollétünk idejére mindig ki kell húzni a konnek-
torból. 

A kiszáradt karácsonyfára soha ne tegyünk gyer-
tyát vagy csillagszórót, mert a kiszáradt fenyő köny-
nyen meggyulladhat. A karácsonyfát érdemes úgy
elhelyezni, hogy legalább másfél méterre legyen a
fűtőtesttől, kandallótól. 

Az adventi időszak és az ünnepek alatt több időt
töltünk a konyhában, elég egy kis figyelmetlenség,
egy tűzhelyen felejtett olajjal teli serpenyő, és máris
megtörténhet a baj. Fontos, ha a zsír vagy olaj meg-
gyullad, azt soha ne oltsa vízzel! Helyette tegyen rá
például fedőt, és kapcsolja ki a tűzhelyet. Nézze meg
videónkat, melyben szemléltetjük, hogyan kell helye-
sen eljárni ilyen esetben.

Hogy időben észlelhesse a tűz keletkezését,
érdemes beszerezni otthonába egy füstérzékelő
készüléket. A füstérzékelővel a lakástűz hamarabb
észlelhető!      Forrás: veszprem.katasztrofavedelem.hu

ADVENT IDEJÉN MEGNŐ 
A LAKÁSTŰZ VESZÉLYE

A türelem rózsát terem, ahogy mondani szokás,
amit mi sem bizonyít jobban, mint az idei verseny
kimenetele. Tamást idén kilencedik alakommal
választotta jelöltnek a szakma és a hozzáértő nagy-
közönség. Az iránta és munkája iránt tanúsított biza-
lom tehát régóta töretlen, de idén végre beteljese-
dett a badacsonyi borász nagy álma, hogy az ő
nevét mondják ki győztesnek- írja közleményében
a Magyar Bor Akadémia.

A járványos helyzet miatt online sajtótájékoztató
keretében hirdették ki a magyar borászok által
elnyerhető legrangosabb hazai kitüntetés nyerte-
sét.

A díj odaítélése idén is a jelölési szakasszal vette
kezdetét, mely során a Magyar Bor Akadémia több
mint 600, a szőlész-borász és a vendéglátó ágaza-
tok elitjét képviselő szakembert szólított meg, hogy
nevezzék meg az általuk a címre legméltóbbnak
tartott három bortermelőt. A felkérésnek végül
rekordszámú, háromszáznál is több borász, borsza-
kíró, borszakértő, kereskedő, oktató, étteremvezető,
sommelier és chef, vagy az ágazathoz más módon
kötődő jelölő tett eleget.

Az Év Bortermelője díj öt jelöltje közül négy az
így kapott szavazatok összesítésével érdemelte ki
helyét a legjobbak legjobbjai között, míg egy jelöl-
tet - a hagyományoknak megfelelően - a díj korábbi
győztesei közösen neveztek meg.

A sokszor csak néhány jelölésen múló nemes
versengés alapján végül idén ez az öt kiváló borász
várhatta a végső szavazást az Év Bortermelője cím
sorsáról 2020-ban:

Borbély Tamás (Badacsonyi borvidék)
Figula Mihály (Balatonfüred-Csopaki borvidék)
Ipacs-Szabó István (Villányi borvidék)
Liptai Zsolt (Pannonhalmi borvidék)
Nyúlné Dr. Pühra Beáta (Etyek-Budai borvidék)

A verseny szabályzata alapján az öt jelölt közül
a Magyar Bor Akadémia tagjai választották ki a
2020-as Év Bortermelője Magyarországon díj nyer-
tesét, egyéni, titkos szavazással. 

Borbély Tamás 2001-ben a Badacsonyi Vinum
Vulcanum Borlovagrend borlovaggá ütötte, mely-
nek életében azóta is aktívan részt vesz. 2011-ben
a Magyar Bor Akadémia tagjai közé fogadta, 2016-
tól Badacsony Hegyközség elnöke, a borvidék sző-
lészeti küldötte a Hegyközségek Nemzeti Tanácsá-
ban, valamint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának
Etikai-, Jelölő- és Szavazatszámláló Bizottságának
elnöke.

Forrás: 
www.magyarborakademia.hu 

BORBÉLY TAMÁS LETT A 2020. ÉV
BORTERMELŐJE DÍJ NYERTESE

Fotó: BorbélyFotó: Borbély
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17,8 millió kilogramm szőlőt dolgozott fel idén
a Varga Pincészet. Az időjárás nem siettette a szü-
retet, a jó minőségű egészséges szőlőt tervszerűen,
gondosan lehetett feldolgozni, ami így együtt kivá-
ló minőségű borokat eredményezett. Az évjárat a
fehér és vörösborok készítésére egyaránt kedvező
volt.

„Apáink és nagyapáink még szeptemberben és
októberben szüreteltek – meséli Varga Péter alapító
tulajdonos – az időjárás változása és néhány korai új
fajta a Csabagyöngye, az Irsai elterjedése miatt, az
elmúlt 15-20 évben mi már augusztus elején kezdjük
és általában október első hetében fejezzük be az
úgynevezett nagyszüretet, amibe a kisebb mennyi-
séget jelentő késői szüretelés, vagy jégbornak való
szőlő nem számít bele. A Varga Pincészet idén szü-
retelt 28. alkalommal, de a mi történetünkben még
nem fordult elő, hogy a szüret három hónapon
keresztül augusztus elejétől, október végéig tartson.
A szüret elhúzódása lehetővé tette pincészetünk tör-
ténetének legtervszerűbb, legoptimálisabb szőlőfel-

dolgozását. Pedig féltünk tőle, hogy ha a pandémia
a szüretben tör ránk, akkor akár tőkén is maradhattak
volna szőlők, hiszen ebben a munkacsúcsban nem
tudunk tömegesen embereket helyettesíteni. Sze-
rencsére a közel 200 munkatársunkból egyelőre csak
négyen fertőződtek meg és ők is a szüret után.”

Az időjárás és a környezeti feltételek ebben az
évjáratban sok szempontból kedveztek a szőlőknek.
A csapadék és a napsütéses órák száma elegendő
volt egy kiváló évjárat megszületéséhez, és hőség-
riadótól sem kellett félteni a tőkéket. A szüreti időszak
legnagyobb részében nem volt eső, a szőlő egész-
séges volt, ezért nem volt ok a sietségre. A szeptem-
beri és októberi hűvös hajnalok után ragyogó nap-
sütés kísérte végig a napi munkákat, aminek a szü-
retelők és a szőlők is örültek. A tervszerű, lassú ütem-
ben történő feldolgozással a borászok teljes mér-
tékben meg tudták őrizni a szőlőkben lévő minősé-
get. Október közepén viszont nagy mennyiségű csa-
padék érkezett, ami miatt a gépek és az emberek
nem tudtak bemenni az ültetvényekre. Így több

helyen még novemberben is szüreteltek.
„Pincészetünk idén 17,8 millió kilogramm szőlőt

dolgozott fel, ebből 1,6 millió volt a saját termelésű
- folytatta Varga Máté Péter ügyvezető tulajdonos. -
Ez a mennyiség 0,8 millióval elmarad az előző évitől,
de így is meghaladja a palackos értékesítésünkhöz
szükséges 15-16 millió kilogrammot. Eszerint ebből
az évjáratból is lesz lehetőségünk mintegy 1,5-2 millió
litert folyóborként is exportálni. Egri borvidéki birto-
kunk teljesítménye egyre jobban felzárkózik a bala-
tonihoz, idén Feldebrőn már 8,6 millió kilogrammot
dolgoztunk fel a badacsonyörsi 9,2 millióval szem-
ben.

Mi bortermelők vörös vagy fehérborosként szok-
tuk jellemezni az évjáratokat, a 2020-as évjáratról
mindkettő elmondható. Fehérborok szempontjából
kimagasló minőséggel számolunk mind az illatos,
korai fajták, így a rozék, mind pedig a nagy testű késői
szüretelésű fehér tételeink esetében, és akadnak
olyan vörösök is, melyekre minden bizonnyal még
évekig emlékezni fogunk.” Varga Pincészet

EGY HÓNAPPAL TOVÁBB TARTOTT A SZÜRET

A Folly védjegyzett borai után idén a levendula szörpje is elnyerte a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park védjegyet, amelyet az Igazgatóság azoknak
a jellegzetes termékeknek adományoz, amelyek valamelyik nemzeti park
területén készülnek és előállításuk a természettel összhangban történik.

A még 2019-ben meghirdetett pályázaton 9 jelentkező 37 terméke vett
részt, de a járvány miatt csak most ősszel kerülhetett sor a bírálatra. Az
országosan meghirdetett pályázattal az Agrárminisztérium és a tíz magyar
nemzeti park igazgatósága a helyi alapanyagokból és helyi munkaerővel
előállított termékek piacra jutását, a természettel harmonikus gazdálkodást
és a fogyasztói kultúra emelését kívánja segíteni, ösztönözni. A Tanúsítványi
Bizottság a Folly kézműves, kizárólag friss alapanyagokból, tartósítószer nél-
kül készült levendula szörpjének is bizalmat szavazott. A termék öt éven
keresztül viselheti a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védjegyet.

A badacsonyörsi Folly Arborétum és Borászathoz tartozó tíz hektáros
terület kiváló környezetet biztosít a szörpök alapanyagainak termesztéséhez
is. A negyedik generáció tulajdonában álló Folly szörpjei szezonálisan készül-
nek kisüzemi módszerrel, kis palackszámban, hőkezeléssel tartósítva, vala-
mint semmilyen tartósítószert, színezéket vagy mesterséges adalékot nem
tartalmaznak. A kert zamata, az illatos virágok aromája és a Balaton-felvidék
gyümölcseinek tiszta esszenciája érvényesül a házi készítésű termékekben.
Ízek: fahéjas alma, fahéjas szilva, gyömbér, birsalma, citromfű-menta, leven-
dula, fenyőrügy. Mivel a tavasszal főzött levendula szörp nemcsak a bizottság
tetszését nyerte el, hanem a látogatóknak is nagyon ízlett, nagy volt iránta
a kereslet, ezért jelenleg nincs a Folly szörp-kínálatában – erre a következő
levendula szezonig, májusig kell - és érdemes - majd várni.

Folly Arborétum

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK VÉDJEGYET NYERT 
A FOLLY LEVENDULA SZÖRPJE

Fotó: Varga PincészetFotó: Varga Pincészet Fotó: Varga PincészetFotó: Varga Pincészet

Fotó: Folly ArborétumFotó: Folly Arborétum



Iskolánk életét is jelentősen megváltoztatta, átrajzolta a világjárvány.
Két alkalommal kellett digitális oktatásra áttérnünk. November végén a 2-8.

osztályosok tanultak egy hetet otthonról, december elején pedig az első osztá-
lyosok kényszerültek a távoktatásra. Tanulónk nem fertőződött meg, a pedagó-
gusok közül, viszonylag enyhe tünetekkel, hárman kapták el a vírust.

A hagyományos rendezvényeinket is át kellett szerveznünk, újra kellett gon-
dolnunk.  Igyekeztünk úgy alakítani a programjainkat, hogy tanulóink itt az isko-
lában minél kevesebbet vegyenek észre a vírus okozta korlátozásokból.

Járt nálunk a Mikulás és ebben az évben is gyönyörű karácsonyfa díszíti az
aulánkat. Köszönjük a szülőknek
a támogatást, az ajándékokat.
Köszönjük a felajánlónak a kará-
csonyfát, a tűzoltóknak pedig a
segítséget a hatalmas fa felállí-
tásánál.

Sajnos a karácsonyi ünnep-
ségünk is elmarad, osztály
keretben köszöntik egymást
diákok és tanárok.

Nem láthatjuk vendégül a
nyugdíjas pedagógusokat sem.
Ezúton, az újság hasábjain ke-
resztül kívánunk mindannyiuk-
nak és Badacsonytomaj minden
polgárának áldott, békés ünne-
peket és egészségben eltöltött
boldog új évet! 

Tatay Sándor 
Általános Iskola
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A tavalyi sikereknek köszönhetően idén a Káli-medence lovasai is részt vettek
a kétfordulós versenyen. Október 24-én mi adtunk helyet a fiatalabb verseny-
zőknek. A  Badacsonytomajon megrendezett fordulón 26-an indultak. 11 kislovas
képviselte a Nyeregben Badacsonytomajon Egyesületet: Fruit Lora, Hóbor Zoé
Larissza, Wallovits Lilla, Wallovits Júlia, Pál Ramóna, Pál Zsombor, Kovács-Berry
Antara, Szénási Dóra, Béky Ezra, Talabér Zelina, Bógor Anna.

Helyezettek: Wallovits Lilla 2.hely, Hóbor Zoé Larissza 3.hely,különdíjas: Béky
Ezra.

A második fordulóra november 7-én, Gyulakeszin került sor. A 28 versenyző-
nek 8 hetük volt a díjlovas programot megtanulni, és lovaikkal gyakorolni.  A
gyakorlatokat két bíróhölgy pontozta. A NYBSE indulói: Kőmíves Liliána, Horváth
Lídia, Rompos Boglárka, Németh Laura, Lovász  Zsófia, Csorba Lujza, Csorba
Alíz, aki a dobogó harmadik fokára állhatott. 

Gratulálunk minden versenyzőnek ! 
Edzők: Horváth Tímea (Veho Tanya), Hajdúné Becsevits Eszter(Köveskál lovar-

da), Takács Vanessza (NYBSE) NYBSE

MÁSODIK ALKALOMMAL RENDEZTEK  LOVASVERSENYT
BADACSONYTOMAJON

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Aranymenyegzősök (50 év):
Frantal Attila – Bors Irén
Puha Antal – Bognár Julianna
Molnár István – Illés Anna
Gelencsér István- Biró Margit

Ezüstmenyegzősök (25 év):
Péntek Róbert – Molnár Viktória
Holchauzer János – Szalai Anna
Vodenyák Szilveszter – Boros Henrietta
Pintér Imre – Imre Anikó (ők képviselték
személyes jelenlétükkel a nyolc ünneplő
házaspárt)

Hétfőn, kedden, pénteken a szentmi-
sék reggel 7 órakor kezdődnek. Csü-
törtökön du. 4 órakor szentségimádás,
5 órakor szentmise. 

Szombaton délután 5 órakor, vasárna-
pokon 10 órakor.

December 24-én 22:00-kor Kővágóör-
sön, éjfélkor Badacsonytomajon.

December 25-én (Karácsony) 08:30-
kor Ábrahámhegyen, 10:00-kor Bada-
csonytomajon, 11:30-kor Kővágóörsön.

December 26-án (Szt. István vértanú)

08:30-kor Balatonrendesen, 10:00-kor
Badacsonytomajon.

December 27-én (Szt. Család vasár-
napja) 08:30-kor Ábrahámhegyen,
10:00-kor Badacsonytomajon, 11:30-kor
Kővágóörsön.

December 31-én 16:00-kor szentség-
imádás, 17:00-kor év végi hálaadó
szentmise

Január 1-én (Szűz Mária Isten Anyja)
08:30-kor Ábrahámhegyen, 10:00-kor
Badacsonytomajon, 11:30-kor Kővágó-
örsön.

KRISZTUS KIRÁLY 
VASÁRNAPJÁN A JUBILÁNS

HÁZASOKAT HÍVTAK 
SZENTMISÉRE ÉS 

ÜNNEPÉLYES ÁLDÁSRA

A DECEMBERI SZENTMISÉK
RENDJE 

(AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK 
FÜGGVÉNYÉBEN VÁLTOZHAT!)

KÜLÖNÖS ADVENT, 
KÜLÖNÖS KARÁCSONY



Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) H.: 08.00-16.00 óráig; P.: 08.00-
12.00 óráig. Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289. Szer-
dai napokon előzetes telefonos (+36 30 866 0607) bejelent-
kezés és egyeztetés alapján van lehetőség ügyfélfogadásra.
Fogadóórák: 
(előzetes bejelentkezés a +36-87/571-270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első H.: 14.00-16.00 óráig,
Hartai Béla alpolgármester
minden hónap harmadik H.: 14.00-16.00 óráig
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második H.: 14.00-15.00 óráig
Wolf Viktória jegyző
minden hónap első Sz.: 13.00-16.00 óráig
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ábrahámhegyi Kirendeltsége:
H.: 08.00-16.00 óráig; P.: 08.00-12.00 óráig. Szerdai napokon
előzetes telefonos (+36 30 866 0607) bejelentkezés és egyez-
tetés alapján van lehetőség ügyfélfogadásra.
Badacsonytomaj VN Kft. +36-87/571-048, Fax: +36-87/571-
057, e-mail: info@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu 
Fogadó óra: H., Sz., P. 08.00-14.00 óráig
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87/571-115, +36-30/693-4420
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu 
Web: www.badacsonyiprogramok.hu 
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő.
Városi Könyvtár: Tel: +36-87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény – Tájház: a 2020. évi
szezonban ZÁRVA tart!
Egry József Emlékmúzeum: a 2020. évi szezonban ZÁRVA tart!
Orvosi rendelők (Badacsonytomaj, Kert u. 32.)
Gyermekorvosi ellátás: dr. Karasszon Diána. Rendelési idő:
H., K., Sz., P.: 11.00-13.00 óráig, Cs.-ön nincs rendelés.
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: +36-87/471-123. Rendel:
H., Sz., Cs., P.: 08.00-12.00 óráig, K.: 14.00-16.00 óráig.
Sürgős esetben hétköznap 08.00-16.00 óráig hívható: +36-
30/901-9869. Hétköznap 16.00 órától másnap reggel 08.00
óráig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.: +36- 88/412-
104 vagy 104
Fogászati alapellátás (Badacsonytomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: +36-87/471-689):
H.: 08.00-14.00 óráig, K.: 14.00-19.00 óráig, Sz.: 08.00-14.00
óráig, Cs.: 12.00-19.00 óráig, P.: 08.00-14.00 óráig.
Kezelésre időpont egyeztetéssel lehet jelentkezni.

Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon:
08.00-14.00 óráig, Veszprém, Halle u. 5/E, Telefon: +36-88/425-
228
Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálata 
Védőnő: Poszlovszky Krisztina. Elérhetőségei: +36-30/511-9521,
+36-87/471-698 (munkaidőben)
E-mail: badacsonyivedono@gmail.com
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsadás: Cs.:
08.00-10.00 óráig, Csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás:
Cs.: 10.00-12.00 óráig
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sz.: 11.00-12.00 óráig
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.bada-
csony.com; Nyitva: minden
nap 10.00-16.00-ig
Badacsonytomaji Nyugdíja-
sok 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, Füre-
di u. 32.
Tel.: 87/571-030
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Megjelenik: 1050 példányban.
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Felelős kiadó: Krisztin N. László polgármester
Felelős szerkesztő: Kálóczi Beáta
Telefon: +36-87/571-115
E-mail cím: media@badacsonytomaj.hu
A szerkesztőség címe: Badacsonytomaj, Fő u. 14.
Tel.: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289

A megjelent írások és levelek a szerzők álláspontját
tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség
véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett for-
mában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk
vissza. A Badacsony Újságban megjelent írások, fotók
bárminemű felhasználásához a kiadó és a szerkesztő
írásos hozzájárulása szükséges.
A fejléc fotóját Varga Norbert készítette, a kép fel-
használása a szerző előzetes hozzájárulásával történt. 

Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca 
Tördelőszerkesztő: Huszák László

Az újság a település honlapján is olvasható! 
A Badacsony Újság elektronikus formában is letölthető
a www.badacsonyiprogramok.hu weboldal Badacsony
Újság menüjéből.
Következő lapzárta: 2021. január 5. A lapzárta után érke-
zett írások megjelenését nem garantáljuk.
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Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Badacsony Újság elektronikusan, pdf
formátumban is letölthető, online változatban a www.badacsonytomaj.hu oldalon
az Újság menüpontban érhető el. Szerkesztőségünk arra is lehetőséget biztosít,
hogy a város havonta megjelenő közéleti lapját e-mailben megküldi Önöknek.
Amennyiben erre igényt tart, kérjük, küldje el számunkra e-mail címét a media@
badacsonytomaj.hu címre. A levél tárgyában tüntesse fel „Badacsony Újság”. 
Ezúton is arra bíztatunk mindenkit, lapozzák online, olvassák a Badacsony Újságot
elektronikus formában! Badacsony Újság Szerkesztősége

LAPOZZA ONLINE! OLVASSA A BADACSONY 
ÚJSÁGOT ELEKTRONIKUS FORMÁBAN!

Kedves Gyerekek! Fogadjátok szeretettel a karácsonyi kifestőnket! Legyen szép és meghitt ünnepetek!


