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25 éve a hazai borászatban

A Varga Pincészet története 1993-ban kezdődött, amikor 
a Varga család Badacsonyörsön megvásárolta egy ál-
lami gazdaság 5,6 hektáros ipari területen fekvő csődbe 
ment pincészetét. Már az első évben megduplázták a 
pincészet teljesítményét, több mint 800 ezer palackot 
értékesítettek. 2017-ben pedig a közel 15 millió belföldön 

értékesített palackos borral messze ők a piacvezetők. 
Fontos innovációjuk volt a kannás bor felszámolásában 
a 1,5 literes betétdíjas csavarzáras palack bevezetése, 
amely az első csavarzáras palack volt Magyarországon. 
Környezetünk védelméért is sokat tesznek, a saját be-
tétdíjas palack bevezetéséért 2016-ban Greennovációs 

díjat nyertek. Prémium boraikkal az elmúlt évtizedben 
a hazai és nemzetközi borversenyeken értékes díjakat 
tudhatnak a magukénak. A Varga Pincészet borait 
immár 25 éve fogyasztjuk.

Gyermekorvosi feladatellátás meGoldva
A város képviselő-testületének legutóbbi rendkívüli 

ülésén egyebek mellett arról is döntöttek, hogy ismét 
lesz gyermekorvosa Badacsonytomajnak, Dr. Karasszon 
Diána személyében. 

Dr. Karasszon Diána rendelési időpontjai:

Hétfő:  09.00-10.00 Hegymagas 
10.00-11.00  Raposka 
11.00-13.00  Badacsonytomaj 
14.00-16.00  Szigliget

Kedd:    08.00-11.00  Szigliget 
11.00-13.00  Badacsonytomaj

Szerda: 08.00-11.00 Szigliget
 11.00-13.00 Badacsonytomaj

Csütörtök: 08.00-11.00  Szigliget
 13.00-14.00 Hegymagas
 14.00-15.00 Raposka

Péntek: 08.00-11.00 Szigliget
 11.00-13.00 Badacsonytomaj

Fotó: Varga Pincészet

Folytatás a 2. oldalon.

Folytatás a 6. oldalon.

Újabb pályázati 
siker
Sikeresen szerepelt a Nagyvázsony, Pula, 
Mencshely, Kapolcs és Badacsonytomaj te-
lepüléseket tömörítő konzorcium az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program kere-
tében a Humán szolgáltatások fejlesztésére 
benyújtott pályázaton.
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Újabb pályázati 
siker!

A Humán szolgáltatások fejlesztésére benyúj-
tott EFOP-os pályázaton sikeresen szerepelt az a 
konzorcium, amelybe Nagyvázsony mellett Pula, 
Mencshely, Kapolcs és Badacsonytomaj kapcsolódott 
még be. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 248,5 
millió forint, támogatást ítélt meg, amelyből a humán 
közszolgáltatások fejlesztése keretében, az érintett öt 
településen rendezvényeket, képzéseket szervezünk, 
technikai eszközökkel, berendezésekkel, felújításokkal 
gyarapítjuk a települések kulturális és közösségi tereit. 

A nagyszabású, két éven át tartó képzési és ren-
dezvényprogram természetesen mindenki számára 
elérhető, de fő célja olyan képzések tartása, amely 
kiemelt társadalmi csoportoknak, azaz a 23 év alatti, 
sem képzésben, sem munkavállalásban részt nem 
vevő fiataloknak, az aktív korú munkanélkülieknek, 
a hátrányos helyzetűeknek, valamint a munka világába 
visszatérni kívánó kisgyermekes édesanyáknak, segít 
az újbóli elhelyezkedésben. A projekt során, olyan 
szakmák oktatását helyeztük előtérbe, amelyek il-
leszkednek a térség természeti adottságihoz, illetve 
amely szakmák területén munkaerőhiány érzékelhető. 
Az ingyenes OKJ-s tanfolyamok és ingyenes képzé-
sek mellett, vannak olyan új, a leendő munkavállalók 
számára hasznos tréningek is, mint a „felkészítés 
álláskeresésre, állásinterjúra, önéletrajzírásra”, melyek 
során elsajátíthatják azokat a képességeket, amelyek 
az álláskeresés során megkönnyítik helyzetüket. 

Az innováció során, speciális szakembereket, “men-
torokat” alkalmazunk, így lehetőség van a személyek 
egyéni fejlesztésére. A mentorainkat úgy vonjuk bele 
a programjainkba, hogy a hátrányos helyzetű embe-
reket, a felkészítés során, bevezetik a munka világába, 
viszont ezután sem hagyják magára, tovább követik 
munkájában, meggyőződnek arról, hogy munkahelye 
rendezett, megfelelő kapcsolatot épít ki munkatársaival, 
ezáltal beilleszkedik az új környezetbe. A mentor prog-
ramnak köszönhetően az egész folyamat személyre 
szabott, tehát az esetlegesen felmerülő problémákra 
rugalmasan tudnak reagálni, olyan célcsoportokhoz is 
eljutnak, akik önmaguktól nem mernek, nem tudnak 
segítséget kérni. Ezáltal tud innovatív lenni ez a program.

A tanfolyamokhoz olyan informatikai eszközöket 
vásárolunk, melyek a program lejártával, az önkor-
mányzatok részére a közösségi élet szervezéséhez 
tovább hasznosíthatók. A program során megújul 
Nagyvázsonyban a rendezvényház kisterme, Mencs-
helyen, Kapolcson a faluház egy része, illetve Pulán 
egy szemléletformáló geológiai tanösvény épül. Bada-
csonytomaj ösztöndíjprogrammal, rendezvényekkel és 
képzésekkel járul hozzá a térségi települések közötti 
kapcsolatfejlesztéshez. Az elnyert pályázati pénzből, 

jelentős részt fordíthatunk településmarketingre, arcu-
latra, honlapokra, újságokra, melyek tovább erősíthetik 
Badacsonytomaj és térség hírnevét. 

A pályázat másik része az egészségvédelemmel, 
egészségformálással foglalkozik. Ingyenes szűrővizs-
gálatokat, prevenciós programokat szervezünk, a helyi 
orvosok, védőnők és további egészségügyi szakemberek 
bevonásával, a betegségek megelőzése érdekében. 
A rendezvények keretében, lehetőség nyílik egészség-
megőrző rendezvények, családi egészségnapok, illetve 
a vidéki életformához kötődő programok, hagyomány-
őrző rendezvények szervezésére és finanszírozására 
is. Itt is jelen van a társadalmi kapcsolatok erősítése 
mellett, az egyénre szabott tanácsadás lehetősége.

Mint említettük a program mindenki számára 
elérhető, ám az ingyenes tanfolyamok limitált férő-
helyesek, így arra ösztönözzük Önöket, hogy aki részt 
akar venni a fenti képzések valamelyikén, előzetesen 
jelezze az onkormanyzat@badacsonytomaj.hu címen. 
Munkatársaink készséggel adnak további felvilágosítást.

képviselŐ- 
testÜleti Ülés

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete soron következő ülését 2018. október 31-én 
(szerdán) 8.00 órakor tartja a Badacsonytomaji Közös 
Önkormányzati Hivatalban. Az ülés tervezett napirendje 
a www.badacsonytomaj.hu oldalon megtekinthető.

pályázati 
lehetŐséG a 
bUrsa hUnGariCa 
ÖsztÖndÍjra
„A” típusú pályázati kiírás

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 
képviselő- testülete 2018. szeptember 26-i nyilvá-
nos ülésén döntött arról, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan ismételten csatlakozik a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2019-es fordulójá-
hoz. Az ösztöndíj pályázatra azok a Badacsonytomaj 
város illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
– felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében- 
teljes idejű – nappali tagozatos-, alapfokozat és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felső-
fokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. A pályázat kötelező mellékletei: 
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói 
jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első félévéről. 
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. Az ösz-
töndíj időtartama 10 hónap, azaz a 2018/2019-es 
tanév második (tavaszi), és a 2019/2020-as tanév 
első (őszi) féléve. A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 
2018. november 6. Az ösztöndíj pályázatok elbírálása 
Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő- 
testülete hatáskörébe tartozik. A pályázó a képvise-
lő- testület döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
Abeérkezett pályázatokat a települési önkormányzat 
bírálja el 2018. december 6-ig. Bővebb információ 
a jelentkezés módjáról, feltételeiről, határidőről és 
letölthető jelentkezési lapok a város honlapján:  
www.badacsonytomaj.hu.

„B” típusú pályázati kiírás 
Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 
51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 
2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
pályázatot a felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni 
kívánó fiatalok számára ó, összhangban a vonatkozó 
törvényekkel, rendelkezésekkel. A pályázók közül 
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. 
évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat 
a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik. 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának határideje: 2018. november 6. 
Az ösztöndíj pályázatok elbírálása Badacsonytomaj 
Város Önkormányzat képviselő- testülete hatásköré-
be tartozik. A pályázó a képviselő- testület döntése 
ellen fellebbezéssel nem élhet. A települési önkor-
mányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 
2018. december 10-ig az EPER-Bursa rendszeren 
keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött 
levélben értesíti a pályázókat. Bővebb információ 
a jelentkezés módjáról, feltételeiről, határidőről és 
letölthető jelentkezési lapok a város honlapján:  
www.badacsonytomaj.hu.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

OKJ SZAKMAI KÉPZÉSEK
Gyümölcspálinka-gyártó (OKJ 31 54104) • Szőlész-borász 
(OKJ 34 54106) • Egészségfejlesztési segítő (OKJ 32 720 01)

NEM OKJ SZAKMAI KÉPZÉSEK
Kiskerti növénytermesztő • Szállodai szobaasszony • Csa-
ládi gazdaságok megismertetése • Egészséges életmód 
• Falusi vendéglátás • Háztáji helyi gasztronómia • Idősek, 
betegek ápolása • Felkészítés álláskeresés, állásinterjú • 
Pénzügyi, gazdasági ismeretek • Számítógépes ismeretek

KOMPETENCIA FEJLESZTŐ TRÉNINGEK
Antidiszkriminációs érzékenyítő képzés • Fiatal édesanyák 
visszahelyezkedések a munka világába • Viselkedés kultúra
Közösségi kapcsolattartók képzése • Közszolgáltatások 
elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése

Folytatás az 1. oldalról.

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

épÜlÜnk, 
szépÜlÜnk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő- 
testülete korábbi döntése alapján pályázati forrásból 
megvalósított beruházási munkálatait követhetjük 
nyomon októberben. A kerékpározás feltételrendszeré-
nek javítása érdekében a Tatay Sándor Általános Iskola 
mellett épül a kerékpáros út. A város vezetésének egyik 
meghatározó feladata, hogy biztonságos közlekedés 
feltételeit teremtse meg a lakosság és településre 
látogatók vagy épp az átutazók számára.

tájékoztatÓ
Badacsonytomaj Város Önkormányzata 421/2018. 

(X. 10.) számú határozatával úgy döntött, hogy a 
Badacsony Újság készítését és a helyi televízió 
üzemeltetését a jövőben Badacsonytomaj Város 
Önkormányzat Kulturális Intézménye végzi, mivel 
Kalmár György határozott idejű szerződése 2018. 
szeptember 30-án lejárt. Ezúton is köszönjük Kalmár 
György több évtizedes munkáját! 

Kérjük, akinek ötlete, javaslata van az újsággal 
és a televízióval kapcsolatosan, küldje el nekünk a 
media@badacsonytomaj.hu e-mail címre! 

Köszönjük! Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Hulladékszállítás

A háztartási és szelektív hulladékgyűjtés rendje 
nem változik 2018. november 1-jén és 2-án.
Gallyazási értesítő

A Bakonyi Fakitermelő Bt. Ügyvezetője (E-ON 
hivatalos beszállítója), ez úton értesíti Önöket, hogy a 
villamos hálózatok gallyazására élet és vagyonvédelmi 
okokból van szükség. A gallyazási és nyiladéktisztítási 
munkálatokat az E-ON Észak- dunántúli Áramhálózati 

Zrt. hálózatain végzik, a Villamos Energiáról szóló 2007. 
évi LXXXVI. Törvény 124. §, 133. §, 137. § által biztosított 
törvényi rendeletek szerint, és a villamosmű biztonsági 
övezetéről szóló 2/2013 (I.22.) GKM rendelet alapján. 
A gallyazási munkálatok közérdekű munkálatok, a 
munka megkezdése élet- és vagyonvédelmi okokból 
történi, így a munkálatok 2018. október 23-tól megkez-
dik. Köszönjük szíves megértésüket! Elérhetőségek: 
E-mail: info@bakonyifa.com; Levél cím: 8439 Sikátor, 
Ady Endre utca 2.
„Temetőjárat”

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 2018. október 31-én Mindenszentek ünne-
péhez közeledve a sírok rendbetételére úgynevezett 
temetőjáratot indít.

A gépkocsi megáll: 16.00 óra Badacsonyörs, 
Varga Pincészet bejáratával szemben » 16.10 óra 
Badacsonyörs, Csigáskúti úti autóbuszmegálló » 
17.00 óra Badacsony, Gróf dombi megálló.

Visszafele út gépkocsivezetővel történő megbe-
szélés alapján. A Képviselő-testület ezzel a lehető-
séggel az egyedülállóknak, mozgásukban korlátozott 
személyeknek kíván segítséget nyújtani.

mailto:onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
http://www.badacsonytomaj.hu
http://www.badacsonytomaj.hu
http://www.badacsonytomaj.hu
mailto:info@bakonyifa.com
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szépkorÚ kÖszÖntése
Az 1928-ban született Pintér Jánosné 

október 5-én ünnepelte 90. születésnapját. 
Ebből az alkalomból Krisztin N. László 
polgármester és Nagy Lajos képviselő 
megtisztelő kötelezettségének eleget 
téve otthonában köszöntötte az idős 
hölgyet. A szépkorúak iránti tisztelet és 
hála jeléül a polgármester átadta Orbán 
Viktor miniszterelnök úr által aláírt emlék-
lapot. Az önkormányzat és településünk 
valamennyi lakója nevében Katica néninek 
jó egészséget és további békés, boldog 
éveket kívánt.

INTÉZMÉNYI HÍREK

szelektÍv 
GyűjtŐsziGetek

Tájékoztatjuk a helyi lakosokat és a nyaraló tulaj-
donosokat, hogy 2018. október 01-től a településen 
már csak a házhoz menő, zsákos szelektív gyűjtést, 
illetve a település különböző pontján kihelyezett, üveg 
gyűjtésére szolgáló szelektív edényeket tudják igénybe 
venni. A szelektív szigeteken kint lévő edényekbe, kizá-
rólag csak lakossági, szelektíven gyűjtött üveg (fehér 
vagy színes) helyezhető el. Aki a gyűjtőhelyek mellé, 
vagy egyéb más helyre fekete zsákokba és dobozokba 
hulladékot vagy más oda nem való dolgokat helyez ki, 
az szabálysértést követ el, és tette illegális hulladék 
lerakásnak minősül, amely súlyos következménnyel 
jár. Kérjük a lakosság segítségét a szabálytalankodók 
személyének felderítésében, ezzel is hozzájárulva 
településünk tisztaságának szinten tartásában. Segítő 
szándékú hívásaikat várjuk a +36 87 571 048 telefon-
számon, munkaidőben.

 Badacsonytomaj VN Kft.

hÍrek az ovibÓl
Az óvó nénik sokféle ízléses játékkal, szép környe-

zetben kedvesen, szeretettel várták és fogadták az 
óvodában első napjaikat eltöltő gyerekeket. Szüleikkel 
együtt ismerkedhettek az új környezettel, az új felnőt-
tekkel és leendő óvodás társaikkal. Óvodánk kitüntetett 
figyelemmel és tisztelettel fordult a magyar népmesék 
felé. A népmese napja alkalmából megemlékezett a 
nagy mesemondóról, Benedek Elekről. A népmese 
keletkezésének történetét és terjedését, ezen a na-
pon Eszti néni adta át a gyermekeknek. Az óvodások 
mindennap megtapasztalhatják az élőszavas mese 
varázslatát, gyakori a bábozás és a dramatizálás. A 
magyar népi játék kimeríthetetlen pedagógiai eszköz-
tárként van jelen életükben, hiszen nevel és ismeretet 
közvetít. A magyar népi játék nap célja, hogy az önfeledt 
játéké legyen a főszerep. A nap programjában népi 
gyermekjátékok és táncok szerepeltek, a lépéseket 
Ivett néni táncházában lehetett elsajátítani. A remekül 
sikerült nap után mosolygós gyermekek tértek haza. A 
csoportokban feladatul tűzték ki azon értékek, ismeretek, 
magatartásformák és életviteli szokások közvetíté-
sét- tudtuk meg Bolfné Tóth Melinda óvodavezetőtől, 
amelyek felkészítik a cseperedő gyermekeket arra, 

hogyan óvhatják meg környezetüket. Ezért, a hagyo-
mányos ünnepek mellett jelentős szerepet kapnak az 
úgynevezett zöld ünnepek, így az Állatok Világnapja is. 
A szülői munkaközösség jóvoltából állatsimogató volt 
az óvodában, melynek során a gyermekek egzotikus 
állatokkal ismerkedhettek meg. A nagy csoportosok 
kiadós sétát tettek, megálltak Badacsonyörsön lovakat, 
szarvasmarhákat, borjakat nézni, hogy megismerjék 
környezetükben élő állatokat és megtapasztalják 
„mi” csupán vendégek vagyunk a természetben.

az aradi 
vértanÚkra 
emlékeztek

A 13 aradi vértanú hős önfeláldozásáról iskolánk 
aulájában emlékeztünk meg, ahol a hatodik osztály 
tanulói versekkel illetve egy prózai művel idézték fel 
az 1849. október 6-i gyászos eseményeket. Ezt kö-
vetően egyesével, név szerint emlékeztünk meg az 
aradi vértanúkról és hajtottak a diákok fejet az aulában 
felállított, külön erre az alkalomra készített, a 13 aradi 
hőst jelképező nemzeti szalaggal átkötött kegyeleti 
emlék előtt. 
Fotó: Tatay S. Ált. Isk. Bíró Eszter

dUplán sikeres 
papÍrGyűjtés

Sikeres papírgyűjtés volt iskolánkban 2018. október 
8-án hétfőn. Összesen 20 tonna papírt gyűjtöttünk, 
négy nagy konténert töltöttünk meg. A legtöbbet a 7. 
osztály gyűjtötte, több mint 4 tonna papírt. Köszönjük 
a gyűjtésben résztvevő tanulók, szülők, tanárok, iskolai 
dolgozók munkáját. Külön köszönet a Varga Kft-nek, 
a Szeremley Pincészetnek, a Hepa Kft-nek, a Spar ta-
polcai üzletének és a Menü Kft-nek a felajánlásokért és 
a segítségükért. Az 500 kg-nál többet gyűjtők igazgatói 
dicséretben. A 200 kg-nál többet gyűjtő tanulók diák 
önkormányzati dicséretben, a 100-200 kg közöttiek 
osztályfőnöki dicséretben részesülnek. A gyűjtésért 
kapott pénzzel az osztályok gazdálkodhatnak. A ha-
gyományoknak megfelelően tervezzük, hogy jövőre 
is megszervezzük a gyűjtést.

 Zapletál József

kÖzÖs Családi alkotÓműhely
A Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány által fenntartott SZÍN-

VONAL Művészeti Iskola a CSALÁDOK ÉVE alkalmából a Nemzeti Tehetségprogram 
(NTP-CSSZP-18-0002) pályázatának támogatásával „Nyílt Tehetség Hét” címmel 
rendezvénysorozatot szervezett. 

A szülői klubfoglalkozások keretében előadásokat tartott a tehetség és a tehet-
séggondozás témakörében, bemutatta kreativitásmérő gyakorlatait, tehetséggondozó 
mintaprogramjait. Az érdeklődő gyerekek és családtagjaik részére a legizgalmasabb 
műhelytitkot magába rejtő képző- és iparművészeti műfajok, technikák bemutatása 
céljából nyílt tehetségműhelyeket szervezett, melynek keretében a szülők, testvérek 
és a művészetoktatásban részt vevő diákok együtt munkálkodva fonalgrafikákat, min-
tázott textileket, festett tűzzománc alkotásokat készíthettek Baranyai Zoltán Józsefné 
és Sós Gyula tanárok vezetésével. A műhelyfoglalkozásokon nagyon sokan vettek részt. 
Jó volt együtt látni, hogy a művészeti feladatok során a gyermekek és szülők együtt 
alkottak, hogy a szülők tervező képessége, kreativitása is megnyilvánulhatott, hogy a 
családtagok is átélhették az alkotás örömét. 

A foglalkozások végén megfogalmazódott az igény, hogy több ilyen közös prog-
ramra lenne szükség. Ezért októberben további bemutató órákon való részvételt tesz 
lehetővé a művészeti iskola a szülők számára. A rendezvénysorozatról kiadvány is 
készül, bemutatva az intézmény tehetséggondozó munkáját. Fotó: Sós Gyula A fotó a nyitott zománcműhely foglalkozásáról készült.

 Fotó: Óvoda

Fotó: K.N.L.

Foto: Freepik
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Életige: „Vezessen benneteket a Lélek, akkor 
nem vagytok alávetve a törvénynek.” (Gal 5,18)

Pál apostol levelet írt a galáciai keresztényeknek 
(ez a terület a mai Törökország középső részén helyez-
kedik el), ahol ő maga evangelizált, és így különösen 
a szívén viselte a sorsukat. Ebben a közösségben 
néhányan úgy gondolták, hogy a keresztényeknek 
meg kell tartaniuk a mózesi törvény minden előírá-
sát ahhoz, hogy Istennek tetsző módon éljenek és 
eljussanak az üdvösségre. Pál azonban leszögezi, 
hogy többé nem vagyunk „alávetve a törvénynek”, 
mert Jézus, az Isten fia és az emberiség megváltója 
saját halálával és föltámadásával mindenki számára 
úttá lett az Atyához. Ha hiszünk benne, ez megnyitja 
a szívünket Isten lelkének működésére, aki vezet és 
elkísér az élet útjain. Pál szerint tehát nem arról van 
szó, hogy nem szükséges betartanunk a törvényt. 
Sőt, azzal éljük meg legmélyebben és legnagyobb 
odaadással, ha a Lélek vezetésére hagyatkozunk. 
Néhány mondattal korábban ugyanis így ír: „az 
egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: 
Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.” (Gal 5,14)

A keresztény szeretetben, mely Isten és a feleba-
rátok felé irányul, ott van a gyermeki szabadság és 
felelősségérzet: Jézus példája szerint meg vagyunk 

hívva, hogy mindenkit szeressünk, elsőként szeres-
sünk, úgy szeressük a másikat, mint önmagunkat, 
még azokat is, akiket ellenségnek érzünk. Az Istenből 
fakadó szeretet arra ösztönöz, hogy felelősségteljes 
emberek legyünk a családban, a munkahelyen, és 
mindenütt, ahol megfordulunk. Arra kaptunk meghí-
vást, hogy kapcsolatainkat a béke, az igazságosság 
és a törvényesség jegyében építsük.

A szeretet a legbiztosabb alapja közéletiségünk-
nek is, ahogy Marie meséli: „Párizs külvárosában 
tanítok, egy hátrányos helyzetű városnegyedben, 
a diákokat tekintve pedig multikulturális népesség 
körében. Több tantárgyat érintő projekteket indítottam 
el, hogy közösen dolgozhassunk, a kollégákkal is 
megélhessük a testvériséget, és ezt a hiteles példát 
állíthassuk a diákok elé. Már megtanultam, hogy ne 
várjak azonnali eredményt mellette álljak, értékel-
jem és jutalmazzam. Néha úgy érzem, semmi nem 
változik, máskor azonban kézzel fogható jelét látom, 
hogy a felépített kapcsolatok gyümölcsöt hoznak, 
mint például az egyik lány esetében, aki egyáltalán 
nem viselkedett építően az órákon. Higgadtan és 
határozottan elmagyaráztam neki, hogy a békesség 
érdekében mindenkinek meg kell tennie, ami rajta 
múlik. Ő pedig ezt írta utána: »Sajnálom, hogy így 

viselkedtem. Többé nem fog előfordulni. Tudom, hogy 
a tanárnő konkrét tetteket vár tőlünk, nem ígérete-
ket, és ilyen értelemben szeretnék lépéseket tenni. 
Ön olyan ember, aki nekünk, a tanítványainak igazi 
értékeket mutat, és kedvet ad, hogy meg is akarjuk 
valósítani ezeket.«” Szeretetben élni nem egyszerűen 
a saját erőfeszítésünk eredménye, hanem a nekünk 
ajándékozott Szentlélek műve. Tőle folyamatosan 
kérhetünk erőt ahhoz, hogy egyre szabadabbak 
legyünk az önzés rabságától, és szeretetben éljünk. 
Chiara Lubich így ír: „A szeretet mozgat bennünket, és 
sugallja, hogyan válaszoljunk bizonyos helyzetekre, 
és mit lépjünk, amikor döntenünk kell. A szeretet 
tanít meg különbséget tenni: ez jó, ezt megteszem, 
ez rossz, ezt nem teszem. A szeretet késztet arra, 
hogy a másik javát keresve cselekedjünk. Nem kí-
vülről vezetnek bennünket, hanem az az új életelv 
vezérel, amelyet a Szentlélek ültet el bennünk. Erőnk, 
szívünk, elménk és minden képességünk működhet 
a Lélek szerint. A szeretet által egész lényünk teljes 
mértékben Isten tervének szolgálatába áll, mely így 
megvalósulhat rólunk és az egész társadalomról is. 
Szabadon szerethetünk.” (Letizia Magri)

 István atya

CIVIL – EGYHÁZ

Őszi tÚrák a 
badaCsony 
réGiÓban

Október 27. szombat: Hajnalmadár-túra a Ba-
dacsonyon
Ismerkedés a trópusi pillangóra emlékeztető hajnal-
madárral.
Gyülekező: 10.00 óra; Badacsonytomaj, Korkováni 
parkoló.
Útvonal: Badacsonytomaj Korkováni parkoló - bányák.
Időtartam: 2.5 óra; Táv: 1 km

November 10. szombat: Holdfénytúra a Bada-
csonyon
Hangulatos alkonyati és esti túra a Badacsony tetején 
található Kisfaludy-kilátóhoz. Elemlámpa ajánlott.
Gyülekező: 16.00 óra Badacsony, Szegedy Róza Ház 
Irodalmi és Bormúzeum
Útvonal: Szegedy Róza-ház – Kisfaludy-ház – Rózsakő 
– Hertelendy-emlék – Kisfaludy-kilátó.
Időtartam: 2.5 óra; Táv: 4 km

November 17. szombat: Hajnalmadár-túra a 
Badacsonyon
Ismerkedés a trópusi pillangóra emlékeztető hajnal-
madárral.
Gyülekező: 10.00 óra; Badacsonytomaj, Korkováni 
parkoló.
Útvonal: Badacsonytomaj Korkováni parkoló - bányák.
Időtartam: 2.5 óra; Táv: 1 km

A túrán résztvevőket szakképzett vezető (geo- és 
madarász túravezető) kalauzolja. A részvétel 
INGYENES, de előzetes bejelentkezéshez kötött 
az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Tou-
rinform iroda, Badacsony, Tel.: +36 87 531 013; 
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu

márton- napi 
viGassáG – 2018. 
november 10. 
(szombat)
Közhírré tétetik! Folyó év november havának 10. 
napján, dél után 2 órával a badacsonytomaji Temp-
lom előtt megkezdődik a Márton- napi Vigasság és 
a tökfaragó verseny. Készüljön a vidék apraja-nagy-
ja, magányos kószája, családja és cimborasága!  
Lesz megint újbor áldása és boroshordó csapra 
verése, az újbor kóstolása, házi libazsíros kenyér, 
pogácsa, must, zene- bona és sok meglepetés!

PROGRAMOK
14.00 óra Töklámpás faragó verseny kezdete 
14.00 – 20.00 óra között a gyermekek a FANYŰVŐ JÁ-
TÉKPARK ügyességi játékait ingyenesen vehetik igénybe
15.00 órától

• Az Újbort megáldja Földi István, esperes plébános 
• A Vigasságot megnyitja Illés Zoltán, a Badacsonyi 

Céh Turisztikai Egyesület elnöke 
• A vendégeket köszönti Krisztin N. László, Bada-

csonytomaj polgármestere
• A badacsonyi borosgazdák jóvoltából készült, Már-

ton-napi újborral megtöltött boros hordót csapra veri 
Borbély Tamás, a Badacsonyi Hegyközség elnöke

• Újbor kóstolása az egybegyűltek által, hozzá jófajta 
házi libazsíros kenyér, pogácsa, gyermekeknek tea

• Madarász Ildikó, a „Balaton Háziasszonya” interaktív 
élménykóstolója – Márton napi és őszi ételek

16.00 órától Töklámpás faragó verseny eredmény-
hirdetése
16.30-20.00 Retro buli Dj Rádaival
19.00 Tombola sorsolás (értékes nyereményekkel)
A helyszínre kitelepül a Pipitér Óvoda Szülői Mun-
kaközössége és az Iskolai Szülői Munkaközösség is. 
A szorgos szülők finomságokkal, házias ízekkel várják 
a vendégeket.

A nagycsoportos óvodás és általános iskolás 
gyermekek számára TÖKLÁMPÁS FARAGÓ VER-
SENYT hirdetünk. Egyéni vagy csapatos jelentkezés 
is lehetséges, viszont csapat esetében maximum 3 fő. 
Jelentkezési határidő: 2018. november 8., csütörtök 
12.00 óra. Aki előzetesen jelentkezik, annak biztosítjuk 
a tököt. Az első három helyezett értékes ajándékokban, 
a legrémisztőbb, legkidolgozottabb és a legviccesebb 
tökök készítői pedig különdíjban részesülnek!
Helyszín: Badacsonytomaj, Hősök tere; Esőhelyszín: 
Badacsonytomaj, Tatay Sándor Általános Iskola

InforMácIÓ:
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület – Tourinform Iroda, 

+36 87 531 013; badacsonytomaj@tourinform.hu; 
www.badacsony.com

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják! 
A rendezvényen kép- és hangfelvétel készül.

veszprém meGyei 
polGárŐr nap

Az idei évben 2018. szeptember 15-én Balatonkenesén 
rendezték meg a Veszprém Megyei Polgárőr Napot. 
A programon a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj is 
részt vett 5 tagjával, név szerint: Mórocz István elnök, 
Fekete Ferenc, Tóth Tímea, Márkus István, és Tomsics-
Gyimesi Mónika polgárőr társak. Az összejövetelen a 
megyében működő polgárőr egyesületeken kívül, 
az OPSZ elnök-helyettese, valamint a rendőrség, és 
társszervezetek vezetői, képviselői is megjelentek. 
A rendezvényen köszöntötték a megyei polgárőröket, 
méltatták áldozatos, önzetlen munkájukat, melyet a 
szabadidejükben, anyagi ellenszolgáltatás nélkül a 
köz- és magánvagyon javára végeznek. Kiemelt gon-
dolatként elhangzott a köszöntőben, hogy a szervezet 
fiatalítása, és a tagtoborzás milyen fontos mind a jelen, 
mind a jövő vonatkozásában. A család, a gyermek- és 
ifjúságvédelem évének nyilvánította az Országos Pol-
gárőr Szövetség elnöksége a 2018-as évet, melyet a 
Veszprém Megyei Polgárőr Egyesület is egyik idei évi 
fő feladatának tekint. A Polgárőr Egyesület Badacsony-
tomaj is ennek mentén csatlakozott a Gyermek- és 
Ifjúságvédelem új szakmai programjához, melyet a 
helyi iskola, és óvoda intézményvezetőinek együttmű-
ködésével valósítanak meg. A rendőrség, és a kutyás 
polgárőr tagozat is egy-egy bemutatóval szemléltette 
azt a tevékenységet, amit végeznek. A résztvevőknek 
közlekedésbiztonsági versenyen, és tesztvezetésen 
is kipróbálhatták tudásukat. A Polgárőr Egyesület 
Badacsonytomaj a VeMPSZ tagjaként fontosnak tartja, 
hogy országos, és helyi szinten is képviseltesse magát 
a polgárőrséget érintő rendezvényeken, programokon, 
hiszen ezek közösségépítő események, melyek köze-
lebb hozzák a civil szervezetek tagjait egymáshoz is, 
a közösen vállalt feladatukhoz. Az eseményen való 
részvétel lehetőségét ezúton köszönjük meg a PEB 
elnökségének!

Mórocz István elnök nevében és megbízása alapján:
 Tomsics-Gyimesi Mónika polgárőr

Fotó: PEB

Fotó: Freepik

mailto:badacsonytomaj@tourinform.hu
mailto:badacsonytomaj@tourinform.hu
http://www.badacsony.com
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KULTÚrA – SPorT

az aradi vértanÚk emlékezete
Október 5- én pénteken a Történelmi Emlékparkban rótta 

le kegyeletét településünk az 1848-49-es szabadságharc 
leverése után kivégzett tábornokai előtt. Az önkormányzat 
és a kulturális intézmény meghívásának eleget téve az 
intézmények, a civil szervezetek képviselői és a telepü-
lés lakosságából sokan képviseltették magukat. Aulich 
Lajos, Lahner György, Dessewffy Arisztid a Felvidéken 
születtek és noha eltérő társadalmi közegben nőttek fel 
mégis nemzetük iránti szeretet vezette őket ugyanarra az 
útra- mondta Dessewffy Zsolt az Aradi Vértanúk Öröksége 
Egyesületének elnöke, Dessewffy Arisztid honvéd tábornok 
oldalági leszármazottja megemlékező beszédében. Az aradi 
vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 
6-án végezték ki, a bécsi forradalom és Theodor Baillet 
von Latour császári hadügyminiszter meggyilkolásának 
első évfordulóján. Kilenc tábornokot – Poeltenberg Ernő, 
Török Ignác, Lahner György, Knezich Károly, Nagy-Sán-
dor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, 
Damjanich János és Vécsey Károly – kötél által, négyet 
– Schweidel József, Kiss Ernő, Dessewffy Arisztid, Lázár 
Vilmos – golyóval végeztek ki. Az ünnepségen elhangzott: 
a vértanúk halála nem volt hiábavaló, mert azok a célok, 

amiért életüket adták, mindenkor érvényesek. A magyar 
történelem nagyjaiért Földi István esperes, plébános, tábori 
lelkész mondott fohászt. Báder Zoltán ünnepi műsora után 
a megemlékezés koszorúinak elhelyezése következett. 
Dessewffy Zsolt és Kozári Beáta, Badacsonytomaj Város 
Önkormányzat Képviselő- testülete nevében Krisztin N. 
László polgármester, Nagy Lajos tanácsnok, a Fidesz 
helyi szervezete nevében Forintos Ervin Gyula elnök és 
Mejlinger Anita alelnök, a Tatay Sándor Általános Iskola 
nevében Rákos Eszter igazgatóhelyettes Hídvégi Zoltán és 
Kónya József tanulók, a Pipitér Közös Fenntartású Óvoda 
nevében Bolfné Tóth Melinda óvodavezető, Török Benett 
óvodás, a Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete 
nevében Farkas Mihályné és Tóth Zoltánné, a Badacsonyi 
Sporthorgász Egyesület nevében Fekete Ferenc elnök és 
Dér Tibor, a Badacsonytomaji Sportegyesület nevében 
Lesz Ferenc elnök, Hídvégi Zoltán és Kónya József az 
utánpótlás csapat tagjai, a Vinum Vulcanum Badacsonyi 
Borlovagrend nevében Jeck Tibor alapító tag, tiszteletbeli 
nagymester rótta le kegyeletét. Október az emlékezés 
hónapja, emlékezzünk a hősökre, az aradi vértanúkra, 
akik vérüket adták a hazáért.

kÖnyvtári hÍrek
Digitális Jólét Pont

A Városi Könyvtár DJP pontja vár minden érdeklődőt, 
akinek segítségre, tanácsra, vagy csak eszközökre van 
szüksége az online adóbevallás, online álláskeresés, 
a távmunka, a távoktatás vagy bármilyen online ügy 
elintézése terén. A könyvtár nyitva kedden, szerdán, 
pénteken 10–18 óráig és szombaton 9–13 óráig.

Országos Könyvtári Napok
2018. október első hetében mozgalmassá vált a 

könyvtári élet az országban, köztük Badacsonytomaj 
városában is. Az országos rendezvény részeként a Tatay 
Sándor Általános Iskola 7. osztálya látogatott el a Városi 
Könyvtárba. Feladatuk a Könyvtári kreatívok programsorozat 
keretében egy dominó kifestése volt, csoportmunkában. 
A tanulóknak figyelniük kellett egymás munkájára is, hiszen, 
mikor elkészült az alkotás, akkor az egymás mellé kerülő 
dominó pároknak azonos színűeknek és mintázatúaknak 
kellett lenniük. Az iskolában ezután saját alkotásukkal 
tölthetik el szabadidejüket. Október 5-én a Városi Könyvtár 
ingyen elvihető könyvekkel, október 6.-án ingyenes be-
iratkozással és késedelmi díj eltörléssel várta az olvasókat.

 Kovács László Krisztián

kUltUrális 
proGramajánlÓ
Megáldásának 10. évfordulójának ünnepén 
Szentmise a Szent II. János Pál Pápa Emlékhelyen

Meghívó a Szent Imre Római Katolikus Templomba
Időpont: 2018. november 1-jén (csütörtök) 17.00 órakor
Helyszín: Szent Imre Római Katolikus Templom
Program:  Ünnepi Szentmisét celebrál Földi István es-

peres, plébános. A Mindenszentek ünnepét 
követően fohászra, koszorúzásra és mécses 
gyújtásra kerül sor a Hősök kertjében a hősi 
halált halt katonák emlékére

Szent Imre Napi Búcsú
Időpont: 2018. november 4. (vasárnap)
Program: 10:00 óra  Búcsúi Szentmise a Szent Imre 

Római Katolikus Templomban. 
Celebrálja: Földi István esperes, 
plébános

 10.00 óra  Búcsúi forgatag a Pintér Károly 
Sportpályán (8258 Badacsonyto-
maj, Sport u.), gyermekkörhinta, 
gyermek lánc körhinta, légvár, 
csúszda, jumping, mobil játszóház, 
játékos sátor…

hÍrek a férfi labdarÚGÓ CsapatUnk 
háza tájárÓl 

A szezon kezdetekor a felnőtt labdarúgó csapatunknak 
számos problémával kellett megküzdenie, sérülések, 
munkahelyi elfoglaltságok és eltiltások hátráltatták fel-
készülésük. A felemás szezonkezdetet követően, labda-
rúgóink az Ősi PSK, a Tótvázsony SE, a Csabrendek FC és 
a Taliándörögd csapata ellen is sikeresen szerepeltek, így 
jelenleg 21 ponttal a tabella 2. helyét foglalják el. 

A nyári pihenő után a legkisebbek ismét összeálltak, 
ha az időjárás lehetővé teszi heti egy szabadtéri edzésen 
vehetnek részt az utánpótlás csapat tagjai. Az U7, U9, U11, 
U13-as csapatok rendszeresen vesznek részt a Bozsik-
tornákon, ahol mindenki megmutathatja milyen ügyes. A 
Badacsonytomaji SE célja, az ifjúság közösségi életének 
fejlesztése, az egészséges életmód és a rendszeres 
sportolás megszerettetése, az egyesület várja a fiatal 
gyermekek jelentkezését a csapatokba.

Jelentős változások tanúi lehetnek településünk lakói 
a Pintér Károly Sportpályánál. Nemrég elkezdődtek a 
sportpálya felújítási munkálatai, elkészült a pálya füvesítése, 
kispadok helyeinek kialakítása, lassan elkészül a lelátó 
alapja is. 2018. október 15-én a Sportpark munkaterület 
átadására kerül sor, ami a játszótér mögötti füves területen 
lesz kialakítva. A Bercsényi utca felőli területen 13x13 méter 
alapterületű kondipark épül. Az erősítésre alkalmas, saját 
testsúlyos gépek között húzódzkodásra, tolódzkodásra, 
fekvőtámaszra, hasizom erősítésre alkalmas eszközök is 
helyet kapnak. A park jó lehetőséget teremt arra, hogy a 
jövőben mindenki ingyenesen sportolhasson.

MEGYEI II. oSZTáLY SorSoLáSA – felnőtt
11. forduló, október 21. (vasárnap)
Badacsonytomaji SE Bon Vino – Somló SC 15:00
12. forduló, október 28. (vasárnap)
Csopak SC – Badacsonytomaji SE Bon Vino 14:30
13. forduló, november 03. (szombat)
Badacsonytomaji SE Bon Vino – Szentantalfa 14:00
14. forduló, november 11. (vasárnap)
Nemesszalók ESE – Badacsonyt. SE Bon Vino 13:30
Az U19-es mérkőzések 2 órával korábban kezdődnek.

Sok sikert kívánunk a Badacsonytomaji SE minden 
korosztályos csapatának, illetve köszönjük a vezetők és 
az edzők munkáját, illetve a sportolók és a hozzátartozóik 
kitartását!

atlétikai sikerek
Ismét kiemelkedő eredményeket ért el iskolánk 

8. osztályos tanulója Fekete Júlia atlétikai sportágban. 
Szabadtéri országos versenyeken a tapolcai Atlétikai 
Egyesület színeiben Budapest Bajnokságon 300 m-en 
aranyjelvényes szintidőt teljesített (42,7 mp), az összetett 
Magyar Bajnokságon négypróbában (80 m gát, távolugrás 
300 és 800 m) 2. helyezést és szintén aranyjelvényes 
minősítést szerzett. Veszprémben a Köztársaság napján 
korcsoportjában megnyerte a 100 m síkfutást és a tá-
volugrást. A hazai rendezésű „Dűlőre futunk” versenyen 
a 14 év alatti kategóriában a legjobb időt érte el. Ered-
ményeihez gratulálunk és további sikereket kívánunk!

 Schneider Zsolt

eGyre népszerűbb a horGászat 
és a horGász tUrizmUs

A Badacsonytomaj VN Kft. üzemeltetésében levő 
három strandon évek óta lehetőséget biztosítunk 
tavasszal és ősszel 1 hét időtartamra nemzetközi 
bojlis pontyhorgász versenyek lebonyolítására, oly 
módon, hogy a helyi horgászoknak is marad elég 
hely szenvedélyük gyakorlására. Ez azt jelenti, hogy 
a kisorsolt és kijelölt strandi területeken 8 napig, 
éjjel-nappal folyik a verseny több kategóriában. Egy 
csapatban 3 fő szerepel. A verseny értékelése több 
szempont szerint történik. Ilyen például az összefogás 
súlya, (5 kg felettiek számítanak) a legnagyobb hal, 
az 5 db legnagyobb hal összsúlya, stb. Lakhelyül a 
sátrak szolgálnak beleértve a házi konyhát is. Az inf-
rastruktúrát a VN Kft. biztosította (vizesblokk, áram). 
Emberpróbáló verseny ez, hiszen dacolni kell a széllel, 
esővel, hideggel és a Balaton hullámaival. Aki ezt 
bevállalja, az igazi sporthorgásznak mondhatja magát, 
hiszen még a kifogott pontyokat is visszaengedik a 
Balatonba. Településünket Takács Lajos sporthorgász 
képviselte a 100 csapatos – 300 fős versenyen a 
Fonyódra kisorsolt csapatban.

A logisztikai központ Révfülöpön volt, ahol az ün-
nepélyes megnyitón és zárórendezvényen jelen volt 
a MOHOSZ részéről dr. Szűcs Lajos elnök a Balatoni 
Halgazdálkodási ZRT részéről Szári Zsolt vezérigaz-
gató és a környező települések Polgármesterei és 
más meghívott személyek. Badacsonytomaj városát 
Krisztin N. László polgármester és Bolla József a VN 
Kft. ügyvezetője képviselte.

Badacsonytomaj 4 csapatnak adott otthont, kettőnek 
a badacsonyi standon és 1-1 pedig a „Bányász” illetve 
a tomaji strandon. Közülük a legjobb helyezést a 12-ik 
helyen végző, a badacsonytomaji strandon horgászó 
FUKY-CSOKI TEAM végzett 290 kg ponttyal és 83 kg 
5 db legnagyobb súlyú hallal.

A résztvevő versenyzők összességében közel 
18 tonna pontyot fogtak, mely közül a legnagyobb 
23,2 kg-os volt, továbbá 13 db 20 kg feletti és 101 db 
15 kg feletti akadt horogra.

A Badacsonytomajon versenyzők megelégedve távoz-
tak, és településünk jó hírét vitték bel- és külföldre egyaránt.

 Bolla József

Fotó: Zab L. 
Tombor Péter a középpálya motorja

 Fotó: VN. Kft.
Badacsonytomaji bojlis horgász csapat



6 2018. októberBadacsony

www.badacsonytomaj.hu

Bor ÉS GASZTro

hoGyan lett eGy CsŐdbe ment állami GazdasáG helyén  
az orszáG leGnaGyobb pinCészete?

„Pincészetünk felemelkedése összefügg a primőr 
borok divatjával. A rozé borok több mint 20 éve tartó 
előretörése és az illatos fehérborok néhány éve indult 
divatja új piacot nyitott, ahol a fejlesztésre fogékony, 
innovatív pincészetek számára lehetőség nyílt a ki-
ugrásra. Elsőként mi készítettünk úgynevezett „nulla 
érlelésű” borokat, amelyeket már a szüretelést követő 
néhány héten belül palackozni lehet, és egyedüli-
ként alkalmazunk csavarzárat 0,75 literes betétdíjas 
palackokra. Ezek a borok értékesítésünknek több 
mint 40 százalékát képviselik, de ha ide számítjuk a 
nem kifejezetten primőr borokon kívül a friss jellegű 
termékeinket is, akkor az értékesítésünknek több mint 
80 százalékáról beszélünk. 

A kannás borforgalmazás visszaszorítását is fon-
tosnak tartottuk, amire a magyar borászat két választ 
adott: az egyik a 2 literes PET csomagolás, amihez 
pincészetünknek soha nem volt köze, a másik a 1,5 
literes, betétdíjas üvegpalackban való forgalmazás, 
ami viszont a saját innovációnk, és ezzel egyben mi 
voltunk az első csavarzárral forgalmazó pincészet is. 
A balatoni vendéglátásban jelentünk meg először ez-
zel a kiszereléssel, a vendéglátóipar olyan jól fogadta 
a kezdeményezésünket, hogy ma már országosan 
elterjedt. Pincészetünk fejlődésében nagy szerepet 
játszik ez a történet, hiszen a tavalyi évben a Ház Bora 
név alatt forgalmazott termékcsaládunkból 3,2 millió 
palackot adtunk el. 

2006-ban az Aranymetszés termékcsalád beve-
zetésének apropóját az adta, hogy termőre fordultak 
a 2000-ben és 2001-ben telepített szőlőink, és ezek 
közül 5 fajtából nagyon ígéretes bort tudtunk készíteni. 
Az új borcsalád nevét úgy találtuk meg, hogy internetes 

pályázatot írtunk ki és a döntésre szakmai zsűrit kér-
tünk fel, hogy a beérkezett több mint kétezer névből 
válasszon. Hogy a névmágia okozta, vagy hogy saját 
szőlőből jobb bort lehet készíteni, mint a vásároltból, 
azt nem tudom, de a termékcsalád igen hamar nép-
szerű lett. Többen azt is tanácsolták, hogy hozzunk 

létre külön pincészetet Aranymetszés néven, a nagy 
pincészetek megszokott gyakorlata szerint. A módszer 
nem tetszett, és az eredményét is kétesnek tartottuk, 
ma már egyértelmű, hogy jól döntöttünk” – mesél a 
múltról és a jelenről Varga Péter alapító-tulajdonos.

A pincészet az elmúlt évtizedben prémium boraival 
a hazai és nemzetközi borversenyeken számos értékes 

díjat kapott. Ezek közül a legjelentősebb talán 2012-ben 
az olasz Vinitaly, 2017-ben pedig a nem hivatalos 
világbajnokságnak számító bordeaux-i nemzetközi, 
Challenge du Vin borverseny, ahol az induló 40–50 
magyar pincészetből a Varga szerepelt a legjobban. 
De kiemelkedik a 2015-ben és 2017-ben a Vinagora 
magyar nemzetközi borversenyen elért legjobb ma-
gyar fajtabor cím, illetve idén az Országos Borverseny 
zsűrije az Aranymetszés Friss Badacsonyi Olaszrizlinget 
választotta a legjobb fehérbornak.

A 2013-at követő 4 évben bekövetkezett 50 szá-
zalékos forgalomnövekedésre reagálva a pincészet 
8,5 millió literrel növelte a badacsonyörsi és feldebrői 
tárolótereit, 1800 négyzetméterrel a raktárkapacitását. 
2019-ben pedig 40 százalékkal, 10 ezerről 14 ezer 
palack/órára fog emelkedni a palackozókapacitás. 

„Az új palackozó létszámigénye mintegy har-
madával csökken, a minőségbiztonság emelkedik, 
az átállási idők csökkenése miatt is nő a termelőka-
pacitásunk. 2019-ben megszüntetjük az olaszliszkai 
pincészetünket, illetve a szerencsi palackozót, és nem 
forgalmazunk a jövőben tokaji borokat, a tartályokat 
pedig Feldebrőre telepítjük. Úgy látjuk, a fejlődés fő 
iránya a prémiumborok felé mutat, ahol az elkövetkező 
években hasonló meghatározó szerepre törekszünk, 
mint a közepes árszegmensben. A Varga Pincészet 
jelentős eszközvagyonnal rendelkezik; 25 millió liter 
tárolótérrel, 10 ezer palack/órás töltősorral, 200 
hektár szőlőültetvénnyel. De a cég igazi értéke nem 
ez! Az igazi érték a magyar emberek fejében van: az, 
hogy ismernek és szeretnek minket, és az igazi siker, 
hogy felismernek minket és mosolyognak” – mondta 
el Varga Máté tulajdonos.

badaCsonyi 
lett a leGjobb 
olaszrizlinG

Évente öt alkalommal a Corinthia Hotelben egy-egy 
kiemelt figyelmet érdemlő szőlőfajta vagy borstílus 
kerül előtérbe sokfélesége, népszerűsége, ismertsége, 
jelentősége miatt. A Nagykóstolókat megelőzően, a 
Winelovers Bortesztek keresik az ország legkiválóbb 
borait. 2018 októberében immár hatodik alkalommal 
került reflektorfénybe Magyarország legnépszerűbb 
fehérbora, az olaszrizling. Szeptember 25-én bő 50 tétel 
kóstolása után a szakmai zsűri meghozta döntését.

Íme a legjobbak: 
100% olaszrizling: Borbély Családi Pincészet, „Nász a 

Bácson” Badacsonyi Olasz rizling Limited Selection 2016
Legjobb olaszrizling alapú házasítás: Folly Ar-

borétum, Cédrus 2016 (olaszrizling és szürkebarát)

meGkérdeztÜk
Hogyan értékelhető a 2018-as évjárat, milyen 

borok várhatóak a jelenlegi állás szerint?
Véleményem szerint a 2018-as évjáratban szép 

karakteres borok fognak készülni néhol talán csúcs 
borok is, de ehhez a konkrét kijelentéshez még korán 
van. A szőlő alapvetően szép egészségi állapotban 
érkezett be a pincéhez. Egyedül talán a mennyisége 
maradt el a várttól, de ez elsősorban a vad túl szapo-
rulatnak köszönhető, sajnos ők is felfedezték milyen 
értékes és finom.

Samu Márkó borász, Fata Pince 
(2016. év Város Bora győztese)

Meleg, napsütés, Balaton. Három szó, mely 
nélkül nincs nyár, nincs szőlő és Badacsony sincs. 
Idén nagyon sok napfényt kaptunk, a nyár elején 
volt elegendő eső is, így elvárás volt egy kivételes 
évjárat. Emberöltő óta nem kezdődött ilyen korán a 

szüret, így ha halkan is, de lassan ki lehet jelenteni, 
hogy a nagy évjárat iránti várakozás talán beteljesül. 
A kéknyelűm még kint alszik a tőkéken, sütteti magát 
a szép őszi napfényben, ha majd az is a pincében 
lesz, akkor lehet végső ítéletet mondani.

Dr. Sipos Balázs Tihamér, Sipos Borház 
(2017. évi Város Bora győztese)

A 2018-as évjárat nehéz, kihívásokkal teli évjárat 
volt a gazdák számára. Extrém korán indult a vegetáció, 
így a virágzás is jóval korábban zajlott le a szőlőknél. 
A kora tavaszi munkák felgyűltek, korábbra jöttek, 
majd ez a teljes szezonra így is maradt. Július végéig 
a nagy melegek mellett, elszórtan folyamatosan volt 
kisebb nagyobb csapadék, így a növényvédelemben, 
a gyomokkal való küzdelemben komoly versenyt 
futottak a gazdák. A meleg júliust követte egy még 
melegebb, csapadék mentes augusztus, így a szüretek 
a Borvidékünkön a sok éves átlaghoz képest korán – 
július utolsó, augusztus első napjaiban – elindultak. 
A korai fajtáknál a savakra kellett elsősorban figyelni, 

hogy időben szüreteljenek a termelők, holott még 
javában tartott a turisztikai szezon, ami sok termelőnek 
nehezítette a szüretet, mert a szüreti idénymunkások, 
még a nyári szezonális munkahelyeken dolgoztak. 
Ezért a szüret nagy részén alig lehetett kézi szüretre 
embert találni, ezért egyre több birtokon elindultak 
a gépi szüretek. Szeptember elején érkezett közel 
150 mm csapadéknak köszönhetően néhány későbbi 
érésű fajtánál segített a megfelelő érésben, de több 
fajtánál komoly gondot okozott, melynek következ-
tében többfele rothadás indult el az ültetvényekben, 
így komoly válogatásokra szorultak a termelők. Mind-
összesen elmondható a Borvidékünkre és országos 
viszonylatban is, hogy átlag feletti mennyiségű és jó 
minőségű szőlő termett a 2018-as évben, de ez sok 
áldozatos munkát követelt a termelőktől. Várhatóan 
a gondos borászok az értékes alapanyagokból, kiváló 
borokat tudnak palackozni.

Borbély Tamás borász, Borbély Családi Pincészet 
(2018. évi Város Bora győztese)

Folytatás az 1. oldalról.

Fotó: M.K.Cs.

Fotó: Varga Pincészet

benéztÜnk a 
vánkosba

Jászai Heni Badacsonyörs ikonikus épületét az 
egykori „Rózsa büfét” töltötte meg új tartalommal. 
Öt egyedi szobát és egy apartmant alakított ki korábban 
is panzióként működő épületben. A hely tulajdonosa 
szeretné a helyiek előtt is megnyitni a házat rendezvé-
nyekkel. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas, 
szórakoztató programokat kínálva invitálta a lakosokat 
ezúttal a PénTökre, melynek az ősz egyik népszerű 
finomsága a tökfélék családja volt a főszereplője.
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eGy álom vált valÓra 
Interjú Éliás Csabával, az Éliás Birtok alapítójával

Mit érdemes kifejezetten Éliás csabáról tudni? 
Kérem, mutassa be a birtokot. Mik voltak a kezdeti 
lépések, irányadó gondolatok a birtok megszületésénél?

Azok közé a „bátrak” közé szeretnék tartozni, 
akik segítenek megőrizni szőlőhegynek „az Úristen 
remekművét”, a Badacsonyt! 2016-ban vásároltuk 
meg azt a közel 1 hektáros területet Badacsonyban, 
„Fent a hegyen”, aminek révén elköteleződtünk a 
Badacsonyhoz. Látszólag ez volt a kezdet, de valójá-
ban tíz egy néhány éve kerestük azt a helyet, amibe 
bele lehet „szerelmesedni” és el lehet kezdeni szőlőt 
művelni és bort készíteni. Feleségem a megmond-
hatója, hányszor indultunk el nagy lelkesedéssel az 
éppen kinézett birtok megtekintésére, hogy aztán 
annak megtekintése után, már a település végét jelző 
táblánál tudjuk, nem fogjuk megvenni. 2016 tavaszán 
érkezett el a pillanat, hogy álmaink teljesüljenek. 
Megérkeztünk Badacsonyba, felmentünk a hegyre, 
és újra megérkeztünk, oda, ahová mindig is vágy-
tunk! Azt mondják, Isten a Badacsonyt jó kedvében 
teremtette. Most már meg tudjuk ezt erősíteni, mert 
itt lenni, ide vágyni nagyszerű dolog. 2017 tavaszán 
újra telepítettük a területet, megkezdve a dolgos 
hétköznapokat a hegyen. Mindig is az volt a vágyunk, 
hogy ne csak birtokoljunk egy területet, de vegyük ki 
részünket annak megműveléséből is, így téve teljessé 
a jó érzésünket. A telepítésnél elsősorban a helyi 
fajtákat részesítettük előnyben, így van szürkebará-
tunk, kéknyelűnk, rózsakőnk, muskotályunk, de van 
furmintunk és kékfrankosunk is. 2017 decemberében 

lehetőség nyílt egy fantasztikus fekvésű 2,2 hektáros 
termő szőlőterület bérlésére, aminek eredményeként 
bővíteni tudtuk birtokunkat, és az eredeti terveinket 
előre hozva már 2018-ban szüretelhettünk. 

Miért Badacsony? Badacsony ígérkezett a leg-
ideálisabb környezetnek a borászathoz?

Hiszünk Badacsonyban, és tiszteljük és átvenni is 
akarjuk az itteni borkészítési hagyományokat. Amikor 
a Badacsonyt választottuk, arra gondoltunk, hogy két 
évezred nem tévedhet. Ha már a keltáknak és a róma-
iaknak is jó volt szőlőt telepíteni a Badacsonyra, arra a 
hegyre, amely a legnemesebb értelemben szőlőhegy, 
akkor is nekünk is jó lesz. Boldogok vagyunk, hogy a 
Badacsony már a mi szőlőhegyünk is. Badacsony szá-
munkra a tökéletes harmónia: a kiemelkedő természeti 
adottságok (a hegy, a vulkanikus talaj, a szubmediterrán 
klíma és a Balaton), a helyi szőlőfajták, a kiemelkedő 
minőségű íz és zamat gazdag borok révén az ember 
megtalálja azt a fenséges nyugalmat, amit a Badacsony 
tud adni az itt élőknek, az ide látogatóknak. Számunkra 
azért különösen fontos ez, mert mi nem csupán szőlőt 
művelni és bort készíteni jöttünk Badacsonyba, de 
lakni, élni is itt szeretnénk.

A borról a kezdetekben kialakult elképzelései 
egyeznek azzal, amit most gondol róla?

Egyáltalán nem, de ezen nem kell csodálkozni, 
hiszen én korábban csak egy átlagnál jobban érdeklődő 
borfogyasztó voltam, most meg aktív részese vagyok 
egy új borászat kialakításának, annak minden problé-
májával és örömével. Borfogyasztóként a bor élvezete, 
élménygyűjtés, új és új borászatok megismerése kötött 
le, míg most meg kell tanulnom a szőlőművelés és a 

bor készítés mindennapi fogásait, hiszen borterme-
lővé váltam. Elmondhatom, hogy az elmúlt 2 évben 
sokkal személyesebb lett viszonyom a szőlőhöz, a 
borhoz, és jó érzéssel tölt el minden olyan nap, amikor 
tanulok, tapasztalok valami újat, ami ahhoz kell, hogy 
élni tudjunk azzal a lehetőséggel, amit a Hegy, a rajta 
lévő szőlő a kezünkbe ad. Mi a borban elsődlegesen 
a termőhelyet szeretnénk megjeleníteni, így nálunk a 
badacsonyiságot semmi nem előzheti meg. 

Milyen volt az idei év a birtok életében?
Izgalmas és várakozásokkal teli. De ami a nagyon 

fontos, hogy minden nehézségünk ellenére tudtuk tar-
tani azt a szakmai programot, amit előre elhatároztunk. 
Átállítottuk az egyik területünket bio művelésre, amit 
a jövőben további területekre szeretnénk kiterjeszteni, 
kialakítottunk egy jó együttműködést a Szőlészeti és 
Borászati Kutatóval, választék bővítésként szőlőt vá-
sároltunk tőlük, de segítettek nekünk akkor is, amikor 
technikai problémák miatt nem tudtuk használni a saját 
szőlő feldolgozónkat - ez utóbbit ezúton is köszönöm 
Szőke Barnának és kollégáinak -, de a legfontosabb, 
hogy pincénkben vannak azok a borok, amelyeket el 
szerettünk volna készíteni. Szerencsére jól választottuk 
meg a szüretek időpontjait, így az elképzelt borokhoz 
megfelelő minőségű, egészséges szőlőket tudtunk 
szüretelni. Különösen elégedettek vagyunk az idei 
szürkebarát borainkkal, nagyon szépen fejlődnek, 
sokat várunk tőlük minőségben.

Mik a közeljövő tervei? Mire számíthatunk 2019-ben?
Szeretnénk folytatni az idén elkezdett szakmai 

munkát mind a szőlőben, mind a pincében, és egyre 
szebb borokat bemutatni az érdeklődőknek. Ebben a 
munkában egy született badacsonyi, Sipos Zsolt van a 
segítségemre, akinek a helyismeretét és felkészültségét 
nagyra tartom. Zsolttal a kezdetektől együtt dolgozunk, 
először a szőlőtelepítésben, aztán 2018-tól már a 
borkészítésben is. A szakmai kiteljesedés érdekében 
kísérletezni fogunk majd mindennel, a szőlőben és a 
pincében egyaránt. Mindezt persze nem ötletszerűen, 
hiszen mindenből tanulni szeretnénk. Itt Badacsony-
ban nekünk is meg kell próbálni olyan nagy borokat 
felmutatni, amelyekre mindenki oda figyel. 2018-ban 
csak dolgoztunk csendesen, hiszen ez az építkezés 
időszaka volt minden értelemben, és eddig még a 
borainkat sem tudtuk megmutatni. 2019-ben viszont 
szeretnénk látható módon jelen lenni Badacsonyban, 
ezért már nagyon várjuk a Borteraszunk megnyitását, 
amit 2019 májusára tervezünk, a Radnóti utca 1. alatt 
található birtokközpontunkban. A Borteraszunk, remélem 
egyaránt színesíti majd a Badacsony hegy kínálatát, mind 
gasztro mind kulturális vonalon. Szeretnénk kihasználni 
birtokunk adottságait, és a hozzánk betérőknek a jó 
borok, a gyönyörű természeti környezet segítségével 
megmutatni azt a nyugalmat, amit mi is érzünk nap 
mint nap, ha fent vagyunk a hegyen. Lehetőség lesz 
a birtokon belül elvonulni, sétálni egy pohár borral a 
kézben, vagy leülni egy padra a diófák, a mandulafák 
alá, nézni a vizet, és egyszerűen élvezni a helyet. Egy 
barátunk fogalmazta meg találóan ezt az érzést, amikor 
azt mondta: hogy ha feljön hozzánk a hegyre, akkor 
lent maradnak a gondok.

Köszönjük az interjút, sok sikert kívánunk a to-
vábbiakhoz!

Gasztro-heGy badaCsony
A Gasztrohegy koncepcióval Badacsony új korsza-

kot nyitott. Az ősztől tavaszig tartó időszakban a kiváló 
borkínálat és az egyre erősebb színes programok mellé 
kimagasló gasztronómiai kínálatot kívánnak nyújtani a 
Badacsony hegy környékén működő vendéglátóhelyek. 
A havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő 
gasztro hétvége tematikája alapvetően a szezonali-
tásra épül. Élményekben gazdag első hétvégén van 
túl az október 5-én indult programsorozat. A hétvége 
tapasztalatairól és a fokozódó érdeklődésről kérdeztük 
Budavári Dórát. „Az első Gasztrohegy hétvégénk fan-
tasztikusan sikerült, tele volt a hegy, köszönhető ez a 
Rizling Vakációnak és a 22 fokos, napsütéses jó időnek 
is. Összességében azt látjuk - és örömmel üdvözöljük 
- hogy az ide látogatók jó része komplex, élményala-
pú programokat keres. Szeretnének akár egy egész 
hétvégét eltölteni Badacsonyban és környékén, egyre 
többen érkeznek csoportosan, számukra különösen jó 
egy ilyen laza program. A Gasztrohegy különlegessége 
ugyanis pont az, hogy mindenki magának állítja össze 

a gasztrotúrát, így 
lehet kalandozni a 
vendéglátóhelyek 
között – 9 ven-
déglátóhely és 7 
tematikus hétvége 
várja a gasztro-
turistákat. A ven-
déglátók is öröm-
mel üdvözölték a 
kezdeményezést, 
a változatos tema-
tikák pedig kreati-
vitásra sarkallják 
a séfeket, akiknek 
talán kicsit több 
idejük jut ilyenkor 
a kísérletezésre.” 
November 23. és 25. között kerül sor a programsorozat 
második Halak a hegyen névre keresztelt állomására, 

ahol a legharapósabb halak kerülnek terítékre a Balaton 
vízgyűjtő területéről.

Fotó: Wertán Botond

Fotó: Ocsovai László
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Találja ki, ki látható a képen!

A sikeres megfejtők közül egy szerencsés tárgy juta-
lomban részesül!
A megfejtések leadási határideje: 2018. november 5.
A megfejtéseket postán és e-mailben (media@bada-
csonytomaj.hu) is elküldhetik, vagy leadhatják szemé-
lyesen a Városi Könyvtárban, könyvtári nyitvatartási 
időben. Kérjük a megfejtőket, hogy elérhetőségüket 
(e-mail cím és telefonszám) feltétlenül adják meg!

kÖzérdekű
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 
Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.)
H: 12.30–16.00 óráig; Sz: 13.00–16.00 óráig; P: 08.00–12.00 
óráig (K., Cs. zárt nap). Telefon: +36 87 571 270, fax: 
+36 87 471 289
fogadóórák:
(előzetes bejelentkezés a +36 87 571 270-es számon)
Krisztin n. László polgármester
minden hónap első H: 14.00–16.00 óráig,
orbán Péter 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
Dr. Gáli Mihály ügyvéd fogadóórát tart a soros Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottság üléseinek napján a Városházán 
13.00–15.00 óráig
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal áb-
rahámhegyi Kirendeltsége:
minden hónap első szerdája 09.00–11.00 óráig
Badacsonytomaj Vn Kft. +36 87 571 048, fax: +36 87 571 057
e-mail: uzemeltetes@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: K., Sz., P: 10.00–18.00 óráig,  
Szo: 09.00–13.00 óráig. Tel: +36 87 471 208
Helytörténeti és néprajzi Gyűjtemény – Tájház: Zárva
Egry József Emlékmúzeum: Zárva
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 más-
nap reggel 08.00 óráig és hétvégén hívható Tapolca 
körzeti ügy.: (átszervezés miatt) +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 tanács-
adás: 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
Krausz noémi 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.főhadnagy 
Polgárőrség: Arany György +36 30 271 7552
Kábeltelevízió hibabejelentés:
ElektroV szerviz: +36 87 472 104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14. Tel/fax: 
+36 87 531 013.
Nyitva: H-P: 10.00-17.00; Szo-V: 10.00-15.00, e-mail: 
badacsonytomaj@tourinform.hu
Badacsonytomaji nyugdíjasok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné /Ella/
Tel.: +36 30 422 9081, e-mail: kormendi4@freemail.hu
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sÜtisarok
KELT TEKERCS a Menü Kft. ajánlásával

Hozzávalók: 50dkg liszt, 2 tojás, 15dkg margarin, 
10dkg cukor, csipet só, 1 élesztő, tej

Az alapanyagokat összedolgozzuk annyi tejjel, 
hogy a tészta elváljon az edény oldaláról, pihentetjük 
kb. fél órát, majd kinyújtjuk. Ízlés szerint tehetünk bele 
lekvárt, diót vagy mák tölteléket. Feltekerjük és 5 centis 
darabokra vágjuk. Sütés 180 fokon, míg aranybarna 
nem lesz (kb. 10–15 perc). 

Jó étvágyat kívánunk!
keresztrejtvény
Kedves Rejtvényfejtőnk!

A kitöltött rejtvényt vagy annak másolatát 2018. november 05-ig a Városi Könyvtárba lehet leadni név, cím esetleg 
telefonszám megadásával, nyitvatartási időben. A megfejtők közül egy fő tárgyjutalomban részesül.

Forrás: Mészáros Zoltán
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