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A járvány és a nehézségek ellenére egy jó évet zártunk,
a magyar gazdaság is jól teljesített, a kormánytámo-
gatások révén lehetőség van arra, hogy a gazdálkodó
cégek, vállalkozások megerősödve jöjjenek ki ebből a
válságból – így fogalmazott a Badacsony Újságnak
adott évértékelő interjújában a térség országgyűlési
képviselője.

SIKERES TELEPÜLÉSEK 
A VÁLASZTÓKERÜLETBEN
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BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK BADACSONYTOMAJ

MINDEN POLGÁRÁNAK!

Speciális orvosi eszközt, egy 24 órás vérnyomás monitoro-
zót vásároltak Badacsonytomajon közadakozásból a helyi
orvosi rendelő számára. A sikeres gyűjtésnek köszönhetően
arra is lehetőség nyílik, hogy az orvosi rendelő ajtajait kor-
szerű, hangszigetelt nyílászárókra cseréljék. A fejlesztések
árát helyi lakosok, névtelen felajánlók, valamint az Ősz-
köszöntő Pikniken részt vett civil szervezetek adták össze.

ORVOSI MŰSZER 
KÖZADAKOZÁSBÓL
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Veszprém megye 3. számú egyéni választókerü-
lete hogyan teljesített 2020-ban? Ha értékelni kell a
mögöttünk hagyott esztendőt, mi lenne a mérleg?

Egy ellentmondásos év volt a 2020-as, hiszen
mindenkinek az életét megváltoztatták a körülmé-
nyek, azok az események, amelyek zajlottak, első-
sorban a világjárvány, amely beépült az életünkbe, a
közösségi kapcsolattartásunkba, beépült a munka-
végzésünkbe, a szabadidőnk eltöltésébe, mindenre
rányomta a bélyegét. Még a fejlesztésekre is, hiszen
nagyon sok esetben el kellett tolni a zárási határidő-
ket, mert az építőipari munkákat nem lehetett a
korábbi ütemben végezni. Nagyon sokan kénysze-
rültek a tavasszal arra, hogy leálljanak, vagy otthonról
végezzék a munkájukat. Mindennapi életünk része
lett a digitális világ, ugyanakkor azt is tapasztaljuk,
hogy az emberi kapcsolataink nélkül viszont nem
tudunk létezni, szükségünk van a közösségi létre.
Abban bízom, hogy 2021-ben visszakapjuk a régi éle-
tünket és a nyárra talán mögöttünk hagyhatjuk a
koronavírus-járványt.

Ettől függetlenül azt tudom mondani, hogy jó
évünk volt 2020-ban, hiszen mind a fejlesztések
tekintetében eredményes évet tudtunk zárni a válasz-
tókerületben, mind pedig a béremelések, családtá-
mogatások tekintetében folytatódtak a pozitív folya-
matok és nem álltak meg.

Azt láttam, hogy a turizmus egy olyan ágazata a
válságnak, amely jelentős mértékben érintett volt.
Tavasszal féltünk és nem tudtuk, hogy mit fog hozni
a válság, de azt hiszem, hogy a nyár végére legalább
egy közepes évet zárhattak a turizmusban élők,
hiszen mindaz, amit tavasszal elvesztettünk, az a
nyárra visszajött és reménykedünk abban, hogy a
2021-es év már egy jó esztendő lesz, hogy az ágazat
szereplői be tudták fejezni a fejlesztéseiket, a kar-
bantartásaikat és a kormányzati támogatások is jöttek
a turisztikai szektorba.

Összességében azt tudom mondani, hogy a jár-
vány és a nehézségek ellenére egy jó évet zártunk,
a magyar gazdaság is jól teljesített, a kormánytámo-
gatások révén lehetőség van arra, hogy a gazdálkodó
cégek, vállalkozások megerősödve jöjjenek ki ebből
a válságból. 

A járvány időszaka előtt 3,3%-os volt a munka-
nélküliség Magyarországon, míg jelen pillanatban

4,4%-os ez a mutató. Vannak természetesen, akik
elvesztették az állásukat, de a kormány arra tett ígé-
retet, hogy minden munkahelyet visszaad, amit a jár-
vány elvett. Ehhez jó úton haladunk és ha tavaszra a
vállalkozásaink megerősödnek, akkor vissza tudunk
térni a jó gazdasági mutatókhoz, melyeket a válság
előtt tapasztaltunk.

Azt is láthatjuk, hogy a válság ellenére nem álltak
le a családtámogatási rendszerek, nem állt le a bér-
támogatás, a bérnövekedés. Azt gondolom, ez a jó
válságkezelés és bizonyítja azt, hogy a kormány jó
úton jár és egészen más filozófiával néz szembe a
válsággal.

Értékeljük tovább a teljesítményeket, de most
maradjunk Badacsonytomajon. A térség országgyű-
lési képviselőjeként hogyan vélekedik a város ered-
ményeiről, az itt folyó munkáról? Kérdezem mindezt
azért is, mert az elmúlt időszakban többször is
támadták a városvezetést, vagy nemtetszésüknek
adtak hangot különböző fórumokon.

Ha valaki végigmegy Badacsonytomaj, Bada-
csony utcáin, akkor nem tudja nem észrevenni azt a
fejlődést, ami a településeken végbement. Óriási
pénzösszegek mozogtak szinte minden területen,
gondolhatunk az útfejlesztésekre, strandfejleszté-
sekre, turisztikai beruházásokra, az intézményhálózat
bővítésére és megújulására. Soha nem látott fejlesz-
téssorozat indult el és zajlik Badacsonytomajon és a
hozzá tartozó településrészekben.

Én is meglepődve olvasom és tapasztalom néha
azokat a hangokat, amelyek megjelennek Badacsony
környékén. Azt gondolom, hogy egyesek, főleg azok,
akik a választások kapcsán vereséget szenvedtek,
nem tudják feldolgozni a vereségüket és néha-néha
nemtelen támadásokkal próbálják a regnáló polgár-
mestert vagy a képviselő-testületet támadni. Azt kell
nézni, hogy ez az ő eszközük, politikai vereségüket
így próbálják leplezni. Ez nem jó irány, de azt gondo-
lom, hogy az itt élők látják a fejlődést és látják azt is,
hogy a támadások honnan érkeznek, kik azok, akik
támadják a városvezetést.

De látni kell azt is, hogy csak az hibázik, aki dol-
gozik. Ugyanis aki nem dolgozik, annak nem találnak
a munkájában hibát. Minden pályázati formában ott
van az ellenőrzési lehetőség, ez pedig a hatóságok
dolga, akik ha tapasztalnak valamit, akkor felhívják
a figyelmet arra, hogy az adott hibát javítsák ki. Már-
pedig a város önkormányzata példaértékűen műkö-
dik együtt a hatóságokkal, kijavítják a hibákat és
minden információt, adatot a hatóságok rendelke-
zésére bocsátanak, hogy a munkájukat el tudják
végezni.

Előfordul az is, hogy a hatóság pénzbeli büntetést
szab ki, ez az ellentételezése annak, ha valaki vala-
milyen hibát elkövetett. De nézzük meg! Kétszer 3
millió forintos büntetés több milliárdos fejlesztés ese-
tén azt gondolom, hogy benne van a pakliban, ezt
így kell tekinteni. Amikor rengeteg pályázat, munka
zajlik a hivatalban, akkor bizony előfordulnak hibák,
olyan határidők, amiket nem tartunk be vagy épp
nem figyelünk egy-egy előírásra. Ez tehát a munka
része: az tud hibázni, aki dolgozik. Én büszke vagyok
arra, hogy a mi településeinken ilyen óriási fejlődés
zajlik és nyilvánvalóan azokon a településeken talál-
nak mindig hibát, ahol sok fejlesztés valósul meg. De
mindig a végeredményt kell nézni, a falvak, városok
fejlődését, márpedig a térségbe nagyon sok forrás
érkezik.

A 3. számú választókerület települései hogyan
szerepeltek 2020-ban a Magyar Falu Programban?

A Magyar Falu Program 2019-ben indult, két év
után már el lehet mondani, hogy az egyik legsikere-
sebb vidékfejlesztési támogatási forma a kormány

részéről. Akkor 150 milliárdos összeggel indult a fej-
lesztéssorozat országszerte, 2020-ban már 210 mil-
liárd Ft, az idei költségvetésben pedig 252 milliárd Ft
áll rendelkezésre. 

A választókerület 60 településéből 57 (5000 fő
alatti lélekszámú) érintett a Magyar Falu Programban,
ebből 56 falu és egy város, Badacsonytomaj.  A nép-
szerű programnak köszönhetően 2,4 milliárd forint
érkezett a 3. számú választókerületbe az elmúlt két
évben, ebből 1,4 milliárd kifejezetten a települések
fejlesztésére, egymilliárd forint pedig a 3 és 5 szám-
jegyű, a településeket összekötő utak felújítására. 26
településen végeztek belterületi útfejlesztéseket 260
millió forint értékben, 29 település élt óvoda, böl-
csőde építésének lehetőségével, 2020-ban 50 millió
forintot tudtunk adni civil szervezeteknek a műkö-
désükhöz, programjaik lebonyolításához és 10 tele-
pülés falubusszal gazdagodott a Magyar Falu Prog-
ramnak köszönhetően. 

A fejlesztéseken túl a falusi CSOK-nak is nagy
sikere van megyeszerte. Magam sem hittem volna,
hogy ezzel egy településfejlesztési programot is vég-
rehajtunk, valamint a falvak népességmegtartó erejét
is tudjuk növelni. A falusi CSOK-nak köszönhetően
nemcsak a Balaton-felvidéken, hanem a sümegi járás
falvaiban is elfogytak azok a házak is, amelyek lerob-
bant, elhanyagolt, rossz állapotban voltak.

Elmondhatjuk, hogy a falusi életforma divatba jött
és példamutató életforma tud lenni a fiatalok számára.
Január 1-től pedig kibővült azoknak a falvaknak a köre,
amelyek részt vehetnek a falusi CSOK-ban.

Ha most átnyújthatna olvasóinknak egy virtuális
képeslapot, arra mi lenne írva? Mit kívánna a válasz-
tókerületnek, az itt élőknek 2021-re?

Közhelyet tudok mondani: jó egészséget kívánok
mindenkinek! Azt írnám erre a képeslapra, hogy
vigyázzunk egymásra és tartsa be mindenki azokat
a szabályokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az
új évben újra együtt lehessünk és egészségesen
köszönthessük majd a 2022-es évet. Én nagyon
bízom abban, hogy leküzdjük a válságot, a járványt
és 2021 végére mindenki olyan közösségi életet tud
élni, mint ahogy korábban tette, a családtagjaival tud
találkozni és aggodalom nélkül ölelheti meg min-
denki a szeretteit.

Eredményes, sikeres, jó egészségben teli, boldog,
új esztendőt kívánok Badacsonytomaj, Badacsony
és Badacsonyörs valamennyi lakójának!

Kálóczi Beáta

JÓL VETETTÜNK, JÓL ARATTUNK – SIKERES TELEPÜLÉSEK
A VÁLASZTÓKERÜLETBEN

INTERJÚ FENYVESI ZOLTÁNNAL, A TÉRSÉG ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉVEL
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Folytatás az 1. oldalról.
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Badacsonytomaj Városüzemeltető 
Közhasznú Nonprofit Kft.  
2020. évi évértékelője

A 2020-as év rendhagyó volt mindenki életében, így a cégünkében is. A 20
éves működésünk alatt még nem tapasztaltunk ennyi nehézséget, bizonytalan-
ságot. Mint minden gazdasági társaság, úgy mi is az évet üzleti terv készítéssel
kezdtük, melyben meghatároztuk az év folyamán felmerülő kiadások, illetve a
várható bevételek főbb számait. 

Cégünk feladatköre szerteágazó, több közhasznú –, és vállalkozási feladatot
látunk el, úgy mint:  parkfenntartás, sövénynyírás, virágosítás, közutak karban-
tartása ( 88 utca ), közterületek takarítása, egészségház-, városháza karbantartása,
árkok, vízmosások karbantartása (ütemezés szerint végezzük az árkok tisztítását,
a kiépített csapadékvíz elvezetők karbantartását), köztemetők üzemeltetése,
sportpályák karbantartása, nyilvános illemhelyek üzemeltetése, strandok üze-
meltetése, parkolók üzemeltetése (fizető és ingyenes), virágértékesítés évi 2
alkalommal.

Az előző évekhez hasonlóan megkezdtük a település fenntartásával kap-
csolatos feladatainkat, az évszakhoz és időjáráshoz igazodva. Minden évben, ha
az időjárás engedi, próbálunk bizonyos feladat típusokat előre elvégezni, hogy
a későbbiekben több időt tudjuk más üzemeltetési feladatokra fordítani. Ennek
a folyamatnak vetett véget a március hónapban kialakult COVID-19 vírus miatt
kialakult járványhelyzet, mely átalakította a működésünket. A meglévő üzemel-
tetési feladataink mellett a járvány terjedésének megakadályozása céljából
elkezdtük a közterületek, az intézmények (óvoda, iskola, Egészségház) környé-
kének hajnali fertőtlenítését. Ehhez eszközök, és fertőtlenítőszerek beszerzésére
volt szükség, mely sajnos nem tervezett kiadás volt.

Cégünk állományi létszáma a 2020-es évben 25 fő volt, mely az előző évekhez
képest csökkent, így dolgozók átcsoportosításával, munkakör bővítésekkel pró-
báltuk elvégezni a többlet feladatokat. 

Az önkormányzat sikeres pályázatainak részeként megvalósult beruházások
nem csak a településünk lakóinak, az ide látogató vendégek komfortérzetét
növelte, hanem néhány esetben többlet feladattal látta el cégünket (BABI kerék-
páros rendszer üzemeltetése, közel 50 db új utcabútor napi szintű karbantartása,
új szökőkút, ivókutak karbantartása, stb..), melyek közül némelyik 24 órás ügyeleti
rendszer fenntartását igényelte. 

A tavaszi és nyári időszakban a kormány járványügyi intézkedéseinek hatására
nagyon sok nyaraló tulajdonos töltött több időt a településen lévő ingatlanába,
van, aki életvitelszerűen is, illetve a korlátozások feloldása után sokan belföldön
nyaraltak, így megnőtt a településünkre látogató vendégek száma. Ennek hatá-
sára sokkal több időt vett igénybe napi szinten a közterületek takarítása, nehe-
zebben tudtuk megoldani a közterületek, parkok zöldfelületeinek karbantartását
is.

Mindezek ellenére a 2020-as év a terveink szerint alakult, köszönhető annak,
hogy növekedett a belföldi turizmus, sokan választották az általunk üzemeltetett
strandokat, parkolókat.

A kezdeti bizonytalanság hatására a működésünket a takarékos gazdálkodás
jellemezte, saját munkaerővel oldottuk meg a feladataink 90%-át, a bevételeinket
próbáltuk maximalizálni.

Összességében a 2020-as évet a kezdeti nehézségek ellenére pozitívan zár-
tuk, így bízunk abban, hogy 2021-ben is tudjuk teljesíteni a tőlünk elvárt felada-
tokat, hatékonyan –, és gazdaságosan tudunk működni. Az előttünk álló évben
is a lehetőségeinkhez mérten tájékoztatjuk majd a lakosságot a velünk és szol-
gáltatásainkkal kapcsolatos információkról, változásokról, lehetőségekről, hon-
lapunkon, facebook oldalunkon, illetve a Badacsony Újságban. Bízom abban,
hogy az itt élők segítségével szebbé, és élhetőbbé tudjuk varázsolni települé-
sünket.

Ezúton szeretném megköszönni kollégáimnak az egész éves munkájukat.
Köszönjük a képviselő- testületi tagok, a Polgármester úr és Alpolgármester úr
támogatását, Jegyző asszonynak, az Önkormányzat és Kulturális Intézmény min-
den dolgozójának, civil szervezeteknek az egész évben nyújtott segítségüket.

Badacsonytomaj VN Kft. minden dolgozója nevében sikerekben, boldogság-
ban, egészségben, nyugalomban gazdag 2021-es évet kívánok!

Rakics Anna ügyvezető
Badacsonytomaj VN Kft.

Évértékelés a Menü Kft.-nél
A MENÜ Kft-t  2020-ban a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet mindenféle

téren érzékenyen érintette.
Bevétel kiesések a gyermekétkeztetésben az iskola, óvoda, bölcsőde bezárás

miatt, a vendégétkeztetésben az étterem bezárása miatt (jelenleg is).
Ezzel ellentétben kialakult egyéb plusz kiadások, költségek, eldobható étel-

szállító edények, éttermi fertőtlenítő kihelyezése, maszkok, fertőtlenítőszerek, s

sorolhatnám még a sok-sok apróságot pluszban.
A pontos beszámoló és a 2021-es üzleti terv látható lesz Badacsonytomaj

város honlapján, ahogyan eddig is. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy a
Kft. dolgozói maximálisan alkalmazkodtak és helyt álltak a kialakult helyzetben.

Ezért ezen felületen is szeretnék köszönetet mondani minden munkatár-
samnak (a hirtelen kisegítőknek is, akik mindig rendelkezésre álltak mikor szükség
volt rájuk), hogy a kialakult helyzetben helyt álltak, s alkalmazkodtak a hirtelen
kialakuló szabályokhoz.

Ugyan úgy szeretnék köszönetet mondani a Képviselő-testületnek, Polgár-
mester Úrnak, Jegyző Asszonynak a támogatásért, s külön köszönöm Alpolgár-
mester Úr mindig támogató hozzáállását, s rengeteg segítségét!

Molnárné Keller Csilla

2020. év értékelése a Pipitér Óvoda 
és Mini Bölcsőde szemszögéből

Az elmúlt év számunkra is sok bizonytalanságot hozott, a 2020-ra betervezett
innovációinkat elhalasztottuk. Eszközbeszerzéseink és karbantartási munkálataink
megszervezésénél, programjaink összeállításánál a takarékosság volt a fő szem-
pont. A tárgyi beszerzések közül az öltözőszekrény vásárlásoktól, a karbantartási
munkálatok közül a sokáig már nem halasztható nyílászáró mázolástól eltekin-
tettünk, s 2021-re újra beterveztük. Tavaly két óvodába is meghívást kaptunk - a
soproni Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda és nádasdladányi Sün Balázs Óvoda
és Mini Bölcsőde kollégái vártak bennünket tapasztalatcserére, ötletbörzére , de
mindez, és a pedagógiai programunkban régóta szereplő „nagycsoportosok víz-
hez szoktatása” sajnos a koronavírus járvány miatt elmaradt. A pandémia miatt
intézményünk március 16-tól polgármesteri rendelet értelmében bezárta kapuit.
Onnantól az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők a normál munkarendjükben
meghatározott kétheti váltásban végeztek online anyagküldést és papír alapú
adminisztrációt, a dajkák a veszélyhelyzet idején maszkokat varrtak, illetve teljes
épület– és eszközfertőtlenítést végeztek. A csoportszobák ózonos fertőtlenítését
Rétai Szabolcs vállalkozó ellenszolgáltatás nélkül látta el. Rendezvényeink közül
a Vince napi játszóházat, farsangot és a télűző Kiszebáb égetést még zavartalanul
lebonyolítottuk, ám húsvétkor, a Föld napján és Anyák napja alkalmából már
videóval köszöntöttük a családokat, illetve az édesanyákat, nagymamákat. A Tri-
anoni békediktátum aláírásának szomorú, 100 éves jubileumára is hasonlóan
készültünk, a videókat Facebook felületünkön osztottuk meg. Május 4-én nyitot-
tunk ki újra, először csak ügyeleti rendszerben, majd a rendeletben foglalt elő-
írások betartása mellett a hagyományos rend szerint. Júniusban megtartottuk
nagycsoportosaink ballagását, júliusban pedig leendő kiscsoportosaink szüleinek
tájékoztató értekezletét. Nyáron egyetlen munkanapra sem zárt be az intézmény,
a nagytakarítás elvégzése, és szabadságok kiadása után szeptemberben teljes
alkalmazotti és gyermeklétszámmal folytattuk a munkát. Márton napi lámpás
felvonulásunk elmaradt, Mikulást, Luca napot és karácsonyt pedig zárt körben
ünnepeltünk. Hosszabb és rövidtávú terveink megvalósításához szükségünk van
a társintézményekkel, fenntartó önkormányzatokkal, szülői közösséggel kialakított
jó kapcsolat fenntartására. Az együttműködő hozzáállás kölcsönös, igyekszünk
egymás munkáját segíteni, megkönnyíteni. A járványhelyzet ugyan gátolja a
közösségi életet, de mindennapi munkánkban továbbra is egymás rendelkezé-
sére állunk. Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik bíz-
tatással, tárgyi, anyagi, vagy fizikai adománnyal álltak mellénk a 2020-as évben.
Voltak köztük olyanok is, akiknek jelenleg semmilyen kötődésük nincs az óvo-
dához, bölcsődéhez, csupán szimpátiát éreznek a munkánk, elveink és hozzáál-
lásunk iránt. 

Hálásan köszönjük, és mindenkinek egészségben, szeretetben, sikerekben
gazdag 2021-es évet kívánunk! Bolfné Tóth Melinda

Folytatás a következő oldalon.

INTÉZMÉNYI ÉVÉRTÉKELŐK



Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola diákjai
a pandémia ellenére is több országos versenyen
mérettettek meg 2020-as évben.

A Város és Faluvédők Országos Szövetsége
által  kiírt "Fiatalok az épített és természeti kör-
nyezet védelméért" című képzőművészeti  pályá-
zaton, egy tanuló,  a korosztályában  első,  három
tanuló harmadik, és tizennyolc gyermek pedig
különdíjban részesült.

2020.december 19-én nyílt meg Egerben,
Kátai Mihály emlékének tiszteletére „Ezer Csillag-
nak közös Fészke” című Országos Zománcművé-
szeti Bienálé. Nagy megtiszteltetés, hogy iskolánk
tanulói közül huszonhét diák alkotása került kiál-
lításra. Négyen első, hárman második, és ketten
harmadik helyezést értek el. Kovács Katalin zsű-
ritag szerint:” A diákok munkáiból sugárzik az az
élvezet, a lelkesedés, mellyel a művek készültek.
A gyermeki lélek tisztasága, belső képeiknek
zománcba fogalmazása varázslat, melytől szebb-
nek látjuk a világot. A téma és a képzeletük olyan
ötleteket, gondolatokat hívott életre a lemezeken,
melyek üdék, egyediek és természetesek.”

Néptáncosaink is kiemelkedő eredménnyel zár-
ták a 2020-as évet. A versenyek nagyrészét törölték
ugyan az év során, de megrendezésre került a  X.
Krétakör on-line Művészeti Országos Verseny. A
zsűri szavazatai alapján, néptánc kategóriában
Nagy Liliána és Samu Bíbor csapat táncban arany,
Lehner Flóra és Sinkó Szabolcs páros táncukkal
arany, Samu Vajk szóló néptánc kategóriában pedig
kiemelt arany minősítést szereztek. Ezen kívül két
ezüst, és egy bronz minősítéssel gazdagodtak,
szóló, páros, táncukkal iskolánk diákjai.

Az eredményekhez szívből gratulálunk!
Színvonal Alapfokú Művészeti Iskola
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Folytatás az előző oldalról:
A Tatay Sándor Általános Iskola 2020-ban

A kialakult járványhelyzet miatt különleges év
volt iskolánkban is a 2020-as tanév.

Szeptemberben, 8 évfolyamon 151 diák kezdte el
a tanulást. Az első osztályosok 19-en indultak. Az osz-
tálylétszámok nagyon optimálisak, 14 és 22 között
mozognak. A felső tagozatban, a kisebb létszámok
ellenére is, több tantárgyból csoportbontást engedé-
lyezett a Tankerület. Bontottunk angolból, matemati-
kából, informatikából, kémiából és technikából. Az
iskola jó hírnevét jelzi, hogy a beiskolázási körzeteken
kívülről - Tapolcáról, Gyulakesziből - is számos tanuló
jár hozzánk. (Nemesgulács, Kisapáti, Káptalantóti már
a mi körzetünkbe is tartozik.) A nyár folyamán 11 tanuló

iratkozott be, akik szüleikkel Badacsonytomajra köl-
töztek Magyarország más vidékeiről, vagy külföldről. 

Az iskola felszereltsége átlagon felülinek mond-
ható. A digitális eszközök sokasága segítette a táv-
oktatásban a gyerekeket és a tanárokat, ez tette lehe-
tővé, hogy 1 nap alatt át tudtunk állni a tantermi okta-
tásról az online oktatásra. A taneszközöket folyama-
tosan bővítjük a Tankerület, az önkormányzatok, az
alapítványok és a szülők segítségével.

November közepéig elkerülte iskolánkat a
COVID-19 vírus. Sajnos utána az egyik pedagógus
tesztje lett pozitív, így egy héten keresztül digitális
oktatásra kellett átállnunk. Majd még 2 tanító néni
kapta el a vírust és az első osztályosok kerültek
karanténba. Gyermek pozitivitásáról ez idáig nincs

tudomásunk. Kollégáink is hamar felgyógyultak és
folytatódhatott a hagyományos iskolai oktatás, ami a
mai napig tart. Azóta is folyamatosan figyelünk a tisz-
taságra, fertőtlenítésre, megelőzésre. Szünetekben
kötelezővé tettük a maszk használatát, reggel pedig
minden beérkező tanulónak és pedagógusnak meg-
mérjük a testhőmérsékletét.

A korlátozó intézkedések miatt nálunk is módosult
az iskolai élet számos területe. Nem tudunk szülői érte-
kezleteket, fogadóórákat tartani, vagy csak online for-
mában. 

Nem tudtuk megtartani, vagy csak kis csoportok-
ban, az ünnepségeinket, rendezvényeink többségét. 

Azok a szakkör sem indulhattak be, amelyeknek
nem helyi pedagógus lett volna a vezetője.

Nem szervezhetünk kirándulásokat, közös túrá-
kat, sítábort, nem tarthattunk iskolabált, karácsonyi
ünnepséget, sőt még a „Határtalanul” külföldi utazá-
sokra sem tudtunk elmenni, hiába érkezett meg a
pályázaton elnyert összeg.

Reméljük 2021-ben kedvezően alakul a járvány-
helyzet és iskolánkban is minden visszatérhet a régi
kerékvágásba.

Mindenkinek magam, kollégáim és a Tatay Sán-
dor Általános iskola összes tanulója nevében vírus-
mentes, boldog újévet kívánok.

Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

„1/7 HÚSMENTES” VETÉLKEDŐ

SZÍNVONALAS
MŰVÉSZETI

EREDMÉNYEK

A Tatay Sándor Általános Iskola diákjai a 9. helye-
zést érték el a Magyar Természetvédők Szövetsége
által hirdetett online környezetvédelmi vetélkedőn.
Három 5. osztályos tanuló, Wallovics Lilla, Tóth Tita-
nilla, Orbán Botond nevezett a versenyre. Az „1/7
Húsmentes” nevet viselő háromfordulós versenyen
290 iskola felső tagozatos diákcsapata vetélkedett
egymással 2020. október-decembere között.

A vetélkedő célja az volt, hogy a résztvevő diákok
megismerkedjenek a húsfogyasztás   csökkentésé-
nek előnyeivel. Felismerjék, hogy már heti egy hús-
mentes nap beiktatásával is sokat tehetnek a kör-
nyezetünkért, az állatokért és az egészségükért.  A
vetélkedő során megismerkedtek a helyben ter-
mesztett, évszaknak megfelelő zöldség- és gyü-
mölcsfogyasztás, a változatos táplálkozás előnyeivel,
különböző nemzetek táplálkozási, élelmiszercsoma-
golási szokásaival és a túlzott húsfogyasztás egész-
ségügyi és környezeti hatásaival. Összehasonlították
a hagyományos háztáji gazdaságokat az iparszerű
nagyüzemi állattartással, szembesülvén az ott élő
állatok körülményeivel, a gazdaságok és húsfeldol-
gozó üzemek óriási mértékű vízfelhasználásával és
felfokozott területi igényével, amelyet természetes

élőhelyek, erdők, őserdők irtásával „oldanak meg”,
amely viszont tovább erősíti a globális felmelegedést
valamint növény- és állatfajok végső kihalását okozza.
Kutatómunkát végeztek a témában és a tanultakat
bemutatták társaiknak egy plakát formájában, majd
a gyakorlatban is kipróbálták a megszerzett ismere-
teket, szezonális vegetáriánus ételek elkészítésével. 

Remélhetőleg egy életre szóló kalanddal, ismeret-
anyaggal gazdagodtak és átadják majd a megszerzett
tudást családtagjaiknak, barátaiknak, osztálytársaiknak
és minél több arra nyitott, érdeklődő embernek.

„Tarts Te is legalább egy húsmentes napot min-
den héten! Miért ???

Mert: 

Ladányi Gabriella felkészítő tanár

LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁST KAPTAK
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete még 2016-ban alkotta meg a letele-
pedési támogatásról szóló önkormányzati rendeletet
annak érdekében, hogy segítse a helyben letelepü-
lőket.

A letelepedési támogatás vissza nem térítendő
támogatás valamint kamatmentes kölcsön formájá-
ban igényelhetik azok a házaspárok, közjegyző által
igazoltan bejegyzett élettársak valamint gyermek-
üket egyedül nevelő szülők, akik megfelelnek a ren-
deletben előírt feltételeknek.

2016 óta eddig 13 pár részére biztosított az önkor-
mányzat 5.500.000 forint értékben vissza nem térí-
tendő támogatást valamint  11.250.000 forint értékben

kamatmentes kölcsönt.
A 2020. évi költségvetésben mindkét támogatási

formára 3-3 millió forintot különített el az önkormány-
zat. A letelepedési támogatás nyújtotta lehetőséggel
két helyi fiatal pár is élt. 

Fülöp Alexandra és Raposa András Gergely vala-
mint Raposa Izer Kitti és Raposa Péter Pál vissza nem
térítendő támogatást és kamatmentes kölcsönt
egyaránt igényeltek az önkormányzattól előbbiek
lakásfelújítás, utóbbiak pedig lakásbővítés céljára.
Mindkét pár megkapta az adott célra igényelhető
legmagasabb összeget.  

A letelepedési támogatásokról szóló dokumen-
tumokat még december közepén írták alá az érin-
tettek a városháza Rózsakő termében Krisztin N.
László polgármester és Hartai Béla alpolgármester
jelenlétében. A fenti igénylésnek köszönhetően a
2020. évben kiutalt letelepedési támogatás összér-
téke elérte a 2,5 millió forintot. 

A támogatásra vonatkozó kérelmeket egyébként
április és október hónapokban nyújthatják be az
érdeklődők, a letelepedési támogatásról részletes
információk elérhetők a város holnapján (www.bada-
csonytomaj.hu), de tájékoztatást kérhetnek az igény-
lők a badacsonytomaji polgármesteri hivatal mun-
katársaitól is. Kálóczi BeátaFotó: Farkas JuditFotó: Farkas Judit
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Folytatás az 1. oldalról.

A Badacsony Újság 2020. októberi számában szá-
moltunk be arról, hogy a helyi civil szervezetek pik-
nikkel köszöntötték az őszt a tomaji strandon, amely
programhoz akkor egy nemes cél is társult. A piknik
résztvevői ugyanis a jótékonysági főzés keretében a
badacsonytomaji orvosi rendelő részére műszer
vásárlására gyűjtöttek adományt, a felajánlásokból
egy 24 órás vérnyomásmérő készüléket szerettek
volna vásárolni a szervezők.

A résztvevő civilek között képviseltette magát a
Nők a Balatonért Egyesület badacsonytomaji csoportja,

a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület, Badacsonyto-
maj Város Önkormányzata, a Badacsonyörsi Érdekvé-
delmi Egyesület, a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egye-
sület, valamint a Badacsonyi Fiatalok Fóruma is.

Az adományozás keretében akkor 320.000 Ft
gyűlt össze. Ez az összeg azonban még nem fedezte
az orvosi eszköz árát, a kezdeményezés egyik ötlet-
gazdája, Mékli Bernadett azzal a kéréssel fordult a
helyi vállalkozókhoz és a lakossághoz, hogy aki teheti,
egy kisebb összeggel járuljon hozzá az egyébként
405.000 Ft értékű műszer beszerzéséhez.

A felhívásra ezt követően is sokan jelentkeztek. A
további felajánlásoknak köszönhetően eredménye-
sen zárult a gyűjtés, hiszen nemcsak a gép ára gyűlt
össze, hanem többlet is keletkezett, melyet a Bada-
csonytomajért Alapítvány egy nagyobb összeggel

egészített ki. Az így rendelkezésre álló 842.000 forint-
ból nemcsak az EKG vérnyomásmérőt lehetett meg-
vásárolni, hanem az orvosi rendelő két belső ajtaját
is kicserélik, korszerű, hangszigetelt nyílászárókra,
mellyel szintén egy régi álom válik valóra.

„Nagyon szépen köszönjük a rengeteg tombola
és pénz felajánlást! Köszönjük a névtelen felajánlók-
nak is a segítséget és azoknak is, akik az őszköszöntő
piknik keretében adakoztak a becsületkasszába éte-
lért cserébe. Szívet melengető érzés volt megtapasz-
talni, hogy jó ügy érdekében ennyien összefogtunk,
és támogattuk az orvosi rendelőnket és egymást, az
egészség megőrzésében- nyilatkozta lapunknak
Mékli Bernadett.

A speciális orvosi műszer, a 24 órás vérnyomás
monitorozó időközben meg is érkezett, már a bada-
csonytomaji orvosi rendelőben használja a felnőtt
háziorvos. Scheller György azt mondja, ilyen eszközt
szakorvosok, hypertonológusok használnak rendsze-
resen, de helyben is nagy hasznát veszik majd. Egyik
nagy előnye, hogy a sok külön-külön végzett vér-
nyomás helyett a készülék elvégzi az orvos helyett
a méréseket egy 24 órás időintervallumban. Ezekhez
az eszközökhöz nagyon jó programokat is írnak,
amellyel tudják elemezni azt is, hogy a betegnek
van-e éjszakai-nappali vérnyomás ingadozása, milye-
nek az átlagértékei, a rossz értékeket ki is küszöböli
a program valamint vérnyomás beállítás esetén is jó
szolgálatot tehet- tette hozzá. Scheller doktor
elmondta: praxisában rengeteg olyan beteggel talál-
kozik, akik vérnyomásproblémával küzdenek. A kezelt
magas vérnyomásos páciensek száma több százra
tehető a praxisában található közel kétezer betegből. 

Scheller György 25 éve dolgozik Badacsonyto-
majon, azt mondja: ennyi ideje várat magára, hogy a
rendelő ajtaja hangszigetelt legyen, hiszen a betegek
számára sokszor kínos, ha a rendelőben folyó beszél-
getést a váróban mások is hallják. Ezért is örül annak,
hogy többszöri kísérlet után ez a probléma is meg-
oldódik a közadakozásnak köszönhetően.

A háziorvos egyébként nem tudott a civil kezde-
ményezésről, meglepetésként érte a nagylelkű fel-
ajánlás, amelyet hálásan köszön mindenkinek ezúton

is a betegek nevében. Azt mondta: később örömmel
olvasta az adakozók hosszú névsorát és látta azt is,
hogy sok ezer forintnyi adomány érkezett névtelen
felajánlóktól is.

Scheller György jelezte: ezzel a műszerrel tovább
gyarapodott az a több millió forint értékű korszerű
eszközpark, amelyet az elmúlt években pályázatok
vagy a város önkormányzata segítségével tudtak
megvásárolni a betegek minél színvonalasabb ellá-
tása érdekében.

Tombola tárgyakat adtak: Bujtorné Judit, Borbély
Pincészet, Borbarátok, Bonvino Hotel, BrinGarázs
Kerékpárszervíz, Halászkert Hotel, Lacus Pelso Piz-
zéria, Lábdi Piac, Mayer Tünde, Mékli Bernadett, Nagy
László, Németh Pincészet, Rózsakő Vendéglő, Sall
Csabáné, Pátzay Badacsony Kft., Tourinform Iroda,
Tóth Mariann, Tompos Zsolt, Vizkelety család.

Pénzbeli felajánlást tettek: Badacsony Turisztikai
Egyesület, Budai Tibor, Bereczné Török Ildikó, Csiz-
mazia Pál, Dobozy Imre  és Dobozy Imréné, Ecken-
dorfer Zoltán, Hartai Béla, Hegedűs Adrián- Vizkelety
Dóra,  Hidvégi Zoltán, Higgon Clive, Horváth Krisztina,
Fedőné V. Renáta, Istvándy Pincészet, Krisztin
Németh László, Kocsis Zsolt, Lacus Pelso Pizzéria,
Laposa Bence,  Mékli Bernadett, Mészáros Éva, Imre
Lívia, Id. Rezsuta István, Sall Csaba, Szirmai Antalné,
Szombathelyi Ildikó, Szőke Margit, Tombor János,
Tompos Zsolt, Tóthné Márkus Andrea, Tóthné Sáfár
Zsuzsanna, Török Zoltán, Vargáné Szőke Jutka, Viz-
keleti István és Viola, Badacsonytomaj Közalapítvány.

Kálóczi Beáta

Fotó: Mékli BernadettFotó: Mékli Bernadett

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

VISSZAPILLANTÓ – 30 ÉVES A BADACSONY HEGYKÖZSÉG
„1991. február 22-én a badacsonytomaji művelő-

dési házban megalakult a Badacsony Hegyközség….
Az alapszabály elfogadása után a Hegyközség 34
tagja megválasztotta a Badacsony Hegyközség elnö-
két és vezetőségi tagjait. Elnök Békássy Péter lett….
„- tudósított ’91 márciusában a Badacsony Újság.

A Badacsony Hegyközség az újévben kerek jubi-
leumot ünnepel, hiszen idén 30 esztendős.

A hegyközségi szervezet országszerte a 90-es
évek elején újult meg. A rendszerváltozás szeleként
az ágazatban is elindultak az együttgondolkodások,
az eredetvédelem első lépései- emlékeztetett három
évtized elteltével a Badacsony Hegyközség jelenlegi
elnöke. Borbély Tamás azt mondta: a cél sok szem-
pontból ugyanaz, persze mindig vannak változások,
az adott kor kihívásainak megfelelően működnek a

hegyközségi szervezetek. 
A Badacsonyi Hegyközségnél is folyamatos a

munka: az eredetvédelem fontos feladat, mint ahogy
az is, hogy a hegybírókon keresztül segítsék a ter-
melőket eligazodni a bürokrácia útvesztőiben, de
igyekeznek rendszerben tartani azt is, hogy egy-egy
termőterületre, borvidékre milyen fajtát érdemes
telepíteni – ez az eredetvédelem miatt is fontos. Bor-
bély Tamás úgy fogalmazott: nálunk a borvidéki szint
felett mindig a tanúhegyek voltak a fontosak, de az
utóbbi időben a termelőktől a dűlőszintű klasszifiká-
cióra is egyre több igény mutatkozik. Ezért a hegy-
községi rendszer ebbe az irányba próbál elmenni,
hogy a termékleírásokba ez a lehetőség is kerüljön
be, és bízunk benne, hogy így még inkább terület-
karakterű borokkal tudják majd Badacsony egyedi-
ségét vinni az itt termelt borok, az itt dolgozó terme-
lők. Mindenki azért dolgozik, hogy előrébb tudja vinni
a hegyközséget, a borvidéket. Természetesen, ha a
termelők jeleznek, hogy merre szeretnék, hogy
haladjon ez a szabályozás, ez a rendszer, ebben
folyamatosan leülünk és törekszünk a lehetőségeket
úgy alakítani, ami minél több termelőnek igénye és
minél több termelőnek pozitív hatással tud lenni-
tette hozzá a hegyközségi elnök. Kálóczi BeátaFotó: Farkas JuditFotó: Farkas Judit



Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Kulturális Intézménye tisztelettel meghívja
Önt és barátait 2021. február 6-án, szombaton
18 órakor a Szent Imre Római Katolikus
Templomba Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas
festőművésznő tiszteletére megemlékező
szentmisére és az azt követő mécsesgyúj-
tásra a művésznő műterménél. A Kossuth-
és Munkácsy Mihály-díjas festőművész 8
évvel ezelőtt, 2013. február 4-én hunyt el 83
éves korában, Udvardi Erzsébet idén lenne
92 esztendős.

Az egyesület december 2-án indította el az ado-
mánygyűjtést. A Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma
Elnökségének az volt a célja, hogy szebbé tehessék
több rászoruló család karácsonyát. A nemes cél eléré-

sének első lépéseként felvették a kapcsolatot a
Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált
Intézménnyel, majd a Tapolcai Család- és Gyermek-
jóléti Központtal, akik nagy örömmel fogadták a meg-
keresést. Az ő közreműködésükkel juthattak el az aján-
dékok a megfelelő helyekre. A “cipődobozos” aján-
dékokat a helyi Egry József Művelődési Házban, két
héten keresztül, heti három alkalommal lehetett lead-
ni, természetesen a járványügyi előírások betartása

mellett. A diákoknak és szüleiknek ezen kívül a helyi
Tatay Sándor Általános Iskolában volt még lehetősé-
gük az adományok átadására. A gyűjtés december
12-ig, az átadás napjáig tartott. Ezt követően indult
útnak a csapat, hogy a Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzatától kapott kisbusszal 139 cipősdoboznyi
ajándékot juttassanak el a tapolcai és veszprémi intéz-
ményekbe. A veszprémi Családsegítő és Gyermekjó-
léti Integrált Intézménybe a 79 ajándékdobozon kívül,
15 zsák ruhát, játékokat és plüssfigurákat is vittek a
fiatalok. „Ezúton köszönjük Badacsonytomaj Város
Önkormányzat Kulturális Intézményének és a helyi
általános iskola dolgozóinak segítségét. Úgy gondol-
juk, hogy első kezdeményezésre nagyon sikeres volt
az adománygyűjtés, amit természetesen jövőre is
meg fogunk szervezni. Szeretnénk megköszönni min-
den kedves adományozónak, támogatónak, egyesü-
leti tagnak a munkáját, segítségét. Örülünk, hogy egy
újabb sikeres, példaértékű összefogáson vagyunk túl.
Boldog Új Évet kíván a Badacsonytomaji Fiatalok
Fóruma.” Szombathelyi Dávid elnök
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SZÉPKORÚ 
KÖSZÖNTÉSE

A közelmúltban ünnepelte 90. születésnapját a
Badacsonytomajon élő Csala Imre. Az ünnepelt a
kerek jubileumot a járványhelyzet miatt családja köré-
ben ünnepelte. Imre bácsit felköszöntötte születés-
napja alkalmából Krisztin N. László, Badacsonytomaj
polgármestere, valamint az ünnepelt kézhez kapta a
miniszterelnök oklevelét is. Imre bácsinak hosszú bol-
dog életet és jó egészséget kívánunk, Isten éltesse
sokáig! Kálóczi Beáta

Fotó: családi fotóFotó: családi fotó Fotó: BFFFotó: BFF

Fotó: BFFFotó: BFF

Fotó: Nagy LászlóFotó: Nagy László

EGY CIPŐSDOBOZNYI SZERETET –
ADOMÁNYOKAT GYŰJTÖTT 

A BADACSONYTOMAJI FIATALOK FÓRUMA

UDVARDI ERZSÉBETRE 
EMLÉKEZNEK Kedves Olvasóink! A kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó

védelmi intézkedésekről szóló 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelete értel-
mében a nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények november 11-
től zárva tartanak, a Városi Könyvtár nem látogatható! 

Továbbá mindennemű rendezvény megtartása is tilos, ideértve a kul-
turális eseményeket. Azonban nagyon sok, leselejtezett, de még használ-
ható, szép állapotú könyvet gyűjtöttünk össze Önöknek! Az alábbi kiadvá-
nyokat szívesen eljuttatjuk az olvasók otthonába! Kérjük jelezze, ha vala-
melyik kötetre igényt tartana az alábbi elérhetőségen: badacsonytomaj-
konyvtar@gmail.com

1. Berkesi András: Siratófal; 2. Mátyás Ferenc: Városszéli szülőföld; 3.
André Jute: A falkavezér; 4. Pap István: Hol a hazám?; 5. Evelyn Marsh:
Rémület a katedrálisban; 6. J. R. R. Tolkien: A szilmarilok; 7. T. Jefferson Par-
ker: A hallgatag; 8. Tokaji Zsolt: Szólítsatok Brad Pittnek!; 9. Ghyczy Zsuzsa:
Asszony az örvényben; 10. Lakatos Géza: Ahogyan én láttam; 11. Körkép
2001: huszonhárom mai magyar író kisprózája; 12. Körkép 2003: tizenkilenc
mai magyar író kisprózája; 13. Bernhard Kegel: Csontváz az olajpalában; 14.
Kulcsár István: Távol Európától; 15. Stephen W. Hawking: Az idő rövid tör-
ténete; 16. Tóbiás Áron: Képtelen kor krónikása; 17. Karinthy Ferenc: Zene-
bona; 18. Karinthy Ferenc: Mi van a Dunában?; 19. Törő István: Medúzák a
poklok alján; 20. Peter Gethers: A macska, aki Párizsban járt; 21. Edith Klatt:
Rénszarvasok pásztora; 22. Daniel Gilat: Az első nyolcvan évem; 23. Jan
Kozák: Fekete coboly, barnamedve; 24. Gyurkovics Tibor: Üdv a tolvajnak!;
25. Benoîte Groult: A szerelem fészkei; 26. Jack London: A beszélő kutya;
27. Jack London: Farkasvér; 28. Jack London: Északi Odüsszeia; 29. Irina
Korschunow: Mi történt Kristóffal?; 30. Georgi Krumov: Héttől hétig; 31.
Dimitar Korudzsiev: Padláskaland; 32. Gosztonyi Ádám: Brooklyni kaland;
33. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai; 34. Babits Mihály: Tanulmányok, esszék;
35. Judith Krantz: Tessa Kent ékszerei.

KÖNYVEK AJÁNDÉKBA

Udvardi művésznő karácsonyi kaktusza



Mit szóltál a díjhoz? Milyen érzés a szakmától
elismerést kapni? Más megítélés alá esik, amikor a
szakma saját köreiből választja ki a legjobbat?

Hatalmas öröm és megtiszteltetés az Év borter-
melője díj. 2012 óta már kilencedszer jelölt a szakma
erre a díjra és 2020-ban látta újra a Borakadémia tag-
sága, hogy megérdemlem ezt a címet és díjat. Nagy
megtiszteltetés, hogy a harmincadik év bortermelője
lehetek, emellett az első, aki a badacsonyi borvidéket
képviselheti.

Családi csapatmunka végeredménye ez az elis-
merés számodra?

Természetesen. Én azt gondolom, hogy minden
borász elismerés, borászati díj gyakorlatilag egy csa-
patmunkának köszönhető. Nyilván amellett, hogy
ennél az év bortermelője díjnál egy személy neve
van a díj mellett, de mindenki, aki ismer minket, tudja,
hogy ez egy családi munka. A szülők indították ’81-
ben még hobbiként és a ’90-es évek közepén a tuda-
tos márkaépítést, amiben mi is a húgommal részt
vettünk, azóta is közösen visszük a birtokot és nyilván
tisztán a család sem elég egy ekkora 20 hektáros
birtokhoz, a kollégákra is szükség van, így mindössze-

sen alkotunk egy jó csapatot. Ennek a csapatmun-
kának köszönhető ez az elismerés is.

Egy szakmai díjat nem könnyű megszerezni, de
azt meg is kell tartani. Ezzel magasra tetted a mér-
cét?

Még magasabbra. A jelöltség óta folyamatos
tenni akarás volt bennem, bennünk, ez továbbra sem
szűnik meg. Az eddigi cél is az volt, hogy megtaláljuk
a helyi fajtákkal azokon a területeken, ahol szeren-
csénk van dolgozni azokat a harmóniákat, azokat a
lehetőségeket, hogy vissza tudjuk adni, ne csak mi
lássuk és ismerjük ezeket a harmóniákat, hanem ezt
a borokon keresztül a fogyasztóknak is megmutas-
suk, hogy minél többen ismerjék meg a Badacso-
nyi-borvidék és az itt található fajták lehetőségeit,
hogy akár egy olaszrizlingben mennyi lehetőség,
érték rejlik.

A sors furcsa fintora, hogy egy olyan évben kap-
tad meg ezt az elismerést, amely az eddigi pályád
során a egyik legnehezebb volt, hiszen az ágazat a
2020-as év elején a túlélésért küzdött, az értékesítés
szempontjából mindenképpen.

Valóban, a pandémia első időszakában nagyobb
kétségbeesés volt részünkről is, az ágazat részéről
is, hogy mi lehet, hiszen az első pár hét ágazati szin-
ten nagyon erős mélyrepülés volt. Azon cégeknél-
kitekintve egy kicsit a mi birtokunkról-  akiknek a
multiláncok fontos lábai voltak, náluk inkább emel-
kedés volt tapasztalható, viszont azok a kis cégek és
márkák, mint mi is vagy a borvidéken nagyon sokan
a gasztro fele, a turisztikális gasztron keresztüli érté-
kesítésből élnek elsősorban, náluk ez nagyon nagy
nehézséget okozott az egész tavaszi időszakra. Aztán
szerencsére a nyári 3-4 hónap nagyon intenzív turis-
talátogatásokkal telt, ennek köszönhetően mentette
az idei évet, de nyilván mindenképpen a szakmai fel-
adatokon túl útkeresésekkel, helyzetmegoldásokkal
és feladatokkal volt tarkítva. Azt gondolom, ez a 4
hónap a badacsonyi termelőknek, akiknek van saját
értékesítése, sokat segített, aztán október óta sajnos
megint nagyon nehéz a helyzet. A partnerek egy-két
kivétellel zárva vannak, elvitelre ugyan tudunk érté-
kesíteni, de kevesen érkeznek, hiszen szállást nem
tudnak foglalni, ennek a köszönhetően az itthoni érté-
kesítés ismét egy kicsit visszaesett. Próbáljuk ajánlani
a fogyasztóknak a különféle csomagokat, lehetősé-
geket és eljuttatni hozzájuk. Gyakorlatilag az online
értékesítés irányába próbáltunk mi is egy kicsit nyitni.
Meglátjuk, hogy ez hosszútávon ez működőképes
lesz-e, a bor iránt érdeklődők is átfordulnak-e a bor

oldalon is az online térre vagy inkább megmarad
majd a személyes vágy és az élményekért, a beszél-
getésekért ismét visszatérnek a termelőkhöz.

Milyen várakozásokkal, tervekkel tekintesz a
2021-es év elé?

Tervek mindig vannak és gondolkodás. Minden
évben a legfontosabb, hogy az adott évjáratból kihoz-
zuk a maximumot és minél jobb borokat tudjunk a
pincébe hozni. Nyilván már metszéskor tudjuk, hogy
mi a cél adott területtel és fajtával, hogy milyen stílust
tervezünk belőle és az egész szezonban így próbáljuk
azokat a területeket gondozni, megvédeni, és bízunk
benne, hogy sikerülnek is ezek a tervek. Mellette
reméljük, ha nem is holnaptól, de minél gyorsabban
tudnak jönni majd a vendégek, tudunk mi is menni
hozzájuk rendezvényekre és akkor ennek a díjnak a
népszerűsítése is el tud indulni. Hiszem, hogy ez a
díj nem tisztán nekünk szól, a birtoknak és nekem,
hanem a Badacsonyi- borvidéknek is. Büszke vagyok
arra, hogy ezen a díjon keresztül a borvidéket is
fogom tudni reklámozni, bízom benne, hogy minél
többen felkeresik a borvidékünket a díj hallatán, nem-
csak a birtokot, hanem a többi kollégát is.

Kálóczi Beáta
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Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

KÖLCSÖNÖZZÖN KÖNYVET AZ OTTHONÁBA!
A járványhelyzetre való tekintettel könyvtárunk onli-

ne kölcsönzést indít. Az ekmk.hu oldalon rákereshetnek
arra a könyvre, amit szeretnének, lelőhelynek beírva
Btomajt. 

Kéréseiket elküldhetik e-mailben (badacsonyto-
majkonyvtar@gmail.com), illetve nyitvatartási időben
délelőttönként telefonon (87/471-208, 87/571-115). Mi
összeállítjuk a könyvcsomagot, és a beiratkozásnál
megadott címre kiszállítjuk!
Ízelítő a kölcsönözhető könyvekből: Lantos Miklós: A
Dunántúl népi építészeti öröksége; Sándor Zoltán: A
gonosz átváltozása; Boldizsár Ildikó: A királyné, aki
madárnak képzelte magát; Maja Lunde: A  méhek tör-
ténete; Viktor Pelevin: A sárga nyíl; Gergely Ágnes: A
szomjúság ára; Kiss Judit Ágnes: A tündérkeresztanya;
Jack London: A vadon szava; Finy Petra: Akkor is; Ker-
tész Erzsi: Állati vállalat -VirágZoo; Fiala Borcsa: Balatoni

nyomozás; Majoros Nóra: Betűzgető könyvek –Borz
beköltözik; Lipták Ildikó: Csak neked akartunk jót; Dr.
Szatmáry Zoltán - Dr. Aszódi Attila: Csernobil: Tények,
okok, hiedelmek; Pál Dániel Levente: Egy ember nyol-
cadik kerülete; Kalapos Éva Veronika: F mint; Kertész
Erzsi: Göröngyös Úti Iskola –Ne parázz!; Jared Diamond:
Háborúk, járványok, technikák; Dr. Pompor Zoltán: Így
mesélj, hogy olvasson; Képes enciklopédia gyerekek-
nek; Wass Albert: Kicsike lángok a magyar éjszakában;
Murakami Haruki: Különös könyvtár; Szécsi Noémi:
Mandragóra utca 7.; Finy Petra: Marlenka; Huszti Ger-
gely: Mesteralvók hajnala; Saly Noémi: Micsoda népek…
; Miklya Luzsányi Mónika: Mit tegyek a kütyüre kattant
gyerekemmel?; Rofusz Kinga: Otthon; Forgács Zsóka:
Oviból a suliba; Rippl Renáta: Panka balerina lesz; Step-
hen Hawking: Rövid válaszok a nagy kérdésekre; Berg
Judit: Rumini Tükör-szigeten; Ranschburg Jenő: Szülők

könyve; Thomas Hardy: Távol a világ zajától; Mitrovits
Miklós: Tiltott kapcsolat; Tízperces esti mesék; Pritz Pál:
100 év –A trianoni Magyarország képes története; Fodor
Marcsi – Neset Adrienn: 50 elszánt magyar nő.

1. Írjuk be a weboldal címét a keresőbe: ekmk.hu; 
2. Ha bejött a weboldal, akkor a legfelső menüsorban
a "KSZR" gombra kell kattintani.; 3. Ha bejött a Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszer oldala, akkor a menü-
pontok közül a Katalógus lenyíló menüből a Katalógus
szóra kell kattintani.; 4. Egy új ablak jön elő. Az Összetett
fülre kell kattintani.; 5. Az első rubrikába írjuk be, hogy
Btomaj, a mellette található legördülő menüben
válasszuk ki, hogy Lelőhely.; 6. Ezek után kereshetünk
szerző, cím, tárgyszó, vagy tárgykör alapján is.; 7. Ha
megtalálták a keresett kötetet, írják meg nekünk e-
mail-ben és mi eljuttatjuk Önnek.

A DÍJ NEMCSAK NEKÜNK, HANEM A BORVIDÉKNEK IS SZÓL
INTERJÚ BORBÉLY TAMÁS BORÁSSZAL, 2020. ÉV BORTERMELŐJE DÍJ NYERTESÉVEL



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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Helyi közéleti lap
Honlap: www.badacsonytomaj.hu 

ISSN 2063-2916
Megjelenik: 1050 példányban.

Web: ISSN 2063-2924
Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91.

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. február 5. A lapzárta után
érkezett 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!

A badacsonyi Villa Sandahl a tavaly év végi értékelések közül
két első helyezést is besepert. Elnyerte a Magyar Borszakírók Köre
által adományozott Magyar Bor Nagydíjat fehérbor kategóriában
2017-es Rabbit Periscope borukkal, valamint a  Magyar Sommelier
Szövetség Par Excellence díját termelő kategóriában. 

A Magyar Borszakírók Köre ötödik alkalommal értékelte azokat
a magyar termelők által készített fehér és vörös – száraz és félszáraz
– borokat, amelyeket tagjai az elmúlt évben kóstolhattak, és tapasz-
talataik alapján ezekből összeállították a legjobbaknak ítélt „Super
12” listájukat. Az erre felkerültekből kiválasztottak továbbá egyet-
egyet a Magyar Bor Nagydíj 2020 nyerteseiként, melyek közül fehér-
bor kategóriában ezúttal a badacsonyi Villa Sandahl Rajnai Rizling
Rabbit Periscope 2017-es évjárata lett a győztes. A Magyar Sommelier
Szövetség idén hetedik alkalommal döntött a Par Excellence díj
odaítéléséről, amelyet évente öt kategóriában lehet elnyerni tagsá-
gának szavazatai alapján. A jelöltekről a végső döntést az elnökségi
tagok  hozzák meg egyhangúlag és annak figyelembe vételével is,
hogy a maga területén kiválóan teljesítő vállalkozások, illetve szak-
emberek tevékenysége mennyire járul hozzá a szervezet alapsza-
bályában megfogalmazott általános célkitűzések megvalósulásához.
Termelő kategóriában a badacsonyi Villa Sandahl kapta az elisme-
rést. Forrás és fotó: www.borespiac.hu

DÍJESŐ

Az ünnepek közeledtével kérdőív kitöltésére
buzdította követőit a legnagyobb közösségi
médiafelületen a Varga Pincészet. Elsősor-
ban arra kerestek választ, hogy az idei év
megpróbáltatásai megmutatkoznak-e az
ünnepi asztal körül, a vírus jelenléte idén
mennyire befolyásolja a fogyasztást, illetve
a családok szokásait, terveit a karácsonyi
együttlétek szervezésében. 

„Az országosan meghirdetett felmérésre
több mint 1600 kitöltött kérdőívet küldtek visz-
sza; erre a számra már mondhatjuk, hogy köve-
tőtáborunk tekintetében reprezentatív mintával
dolgozhatunk” - kezdi Varga Péter, alapító tulaj-
donos. 

A válaszadók egyharmada a vírushelyzettől
teszi függővé, hogy találkozik-e a tágabb csa-
lád, illetve már most úgy tervez, hogy telefo-
non és online tartja majd a kapcsolatot sze-
retteivel – vállalva ezzel az idei karácsony kor-
látozásait. Kétharmaduk szűk családi körben
tölti az ünnepeket, ahogy eddig is. Tehát az
ünnepi jövés-menés csökken ugyan, de
elmondható, hogy a családok többsége a
vírustól függetlenül is kis létszámban ünnepel. 

A kérdőívből kiderül, hogy a családok ünnepi
asztalára elsősorban bor kerül majd, de a vála-
szadók majdnem fele fogja pezsgővel is kísérni
a borokat. A mennyiségek tekintetében elmond-

hatjuk, hogy szinte fele-fele arányban vásárolnak
majd 1-2, illetve 3-5 üveg bort a vacsora mellé. 

„Ízlés tekintetében azt gondoltuk, hogy a
száraz borok fognak dominálni” – veszi át a
szót Varga Máté Péter, tulajdonos ügyvezető.
– “Ehhez képest az édes borok valamivel nép-
szerűbbnek bizonyulnak karácsonykor. Ennek
nagyon örülünk, hiszen idén nemzetközi bor-
versenyeken 5 különböző fajtájú, késői szüre-
telésű borunk is aranyérmes lett. Érdemes
elkezdeni többet kóstolni az édes borokat,
manapság már igazán minőségi, prémium
tételekkel lehet találkozni fehér- és vörösbo-
rokból is. Az viszont a felmérésből is kirajzoló-
dik, hogy a rozé már nem csak nyári ital, hanem
télen és az ünnepek alatt is jelentőssé vált a
fogyasztása.” Varga Pincészet

AZ EMBEREK EGYHARMADA IDÉN
MÁSKÉNT KARÁCSONYOZIK 

- DERÜL KI A VARGA PINCÉSZET KUTATÁSÁBÓL
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