
Az egészséges életmód fontosságára valamint a kerékpározás szabályaira is
felhívták a résztvevők figyelmét a „Családi Élménytekerés a Badacsonyi Régi-
óban” program szervezői. Az év első hosszú hétvégéjén az érdeklődőket tavaszi,
családi kerékpározásra invitálta Badacsonytomaj Város Önkormányzata, a
program ugyanis a város egyik sikeres pályázata keretében valósult meg. A
résztvevők 38 km hosszan tekerhettek a vízpart és a szőlősorok mellett.

Több, mint félezer látogató kóstolta meg idén a Badacsonyi Borvidék ízeit és
nedűit. Március 9-én a budapesti New York Palota Róma termében és annak
előterében 37 borászat és 13 turisztikai szolgáltató mutatkozott be a szakma
és a sajtó meghívott képviselőinek, illetve a borkedvelő közönségnek.

Folytatás az 5. oldalon.

Képes tudósításunk az 5. oldalon.Tudósításunk a 6. oldalon.

BADACSONY
Havonta megjelenő közéleti lap

XXIX. évfolyam 3. szám | 2019. MÁRCIUS

„A HAZA MINDEN ELŐTT”

CSALÁDI ÉLMÉNYTEKERÉS BADACSONYI SIKER 
A NEW YORKBAN

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

A nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából a hagyományokhoz hűen, városunk idén is megemlékezett az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc hőseiről.
„Azok a magyarok, kik e hazát Véren vették, vérrel oltalmazzák. Azok a magyarok, ha riadót fúttak. A halál képétől nem messzire búttak.” – Arany János
gondolataival köszöntött minden kedves jelenlévőt Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő.

www.badacsonytomaj.hu
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Tisztelt Választópolgárok!
Az Európa Parlament tagjainak 2019. május 26.

napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és
határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III. 1.)
IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a Tisztelt
Választópolgárok figyelmét:

Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március

20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nem-
zeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoz-
tatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az érte-
sítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiá-
nyában lakcímére 2019. április 5-ig kell megküldeni. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legké-
sőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie
a Helyi Választási Irodához (a továbbiakban: HVI).
Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül
vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem
nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerez-
hető a HVI-ban vagy letölthető a település honlap-
járól.

Az átjelentkező választópolgár 
• legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módo-

síthatja vagy – levélben történő vagy elektroni-
kus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás
esetén – visszavonhatja,

• legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig – sze-
mélyes vagy elektronikus azonosítást követő
elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja 

átjelentkezési kérelmét.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet 
a) a Helyi Választási Irodához 
• levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül

elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én
16.00 óráig,

• személyesen vagy elektronikus azonosítással
elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én
16.00 óráig vagy

• 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektro-
nikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb
2019. május 26-án 12.00 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással
nem rendelkező személy általi kézbesítésével
2019. május 26-án legkésőbb 12.00 óráig 

kell benyújtani.
Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresz-

tül vagy személyesen, illetve postán beküldött Kére-
lem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány besze-
rezhető a HVI-ban vagy letölthető a település hon-
lapjáról.

Választási Bizottság
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb

2019. május 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.  
A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy

szavazókörrel rendelkező településen a helyi válasz-
tási bizottság tagjai 2019. május 27-én mentesülnek
a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség
alól.

A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját,
az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi
választási bizottság tagját megillető bér és járulékai
megtérítését 2019. május 27-től 2019. május 31-én
16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától.

Kampány
A választási kampányidőszak 2019. április 6-tól

2019. május 26-án 19.00 óráig tart.
Nem folytatható kampánytevékenység 2019.

május 26-án 
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhe-

lyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épület-

nek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon
belül közterületen,

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az
e területen belül tartózkodó választópolgár
választói akaratának befolyásolására alkalmas
módon.

2019. május 26-án választási gyűlés nem tartható.
2019. május 26-án politikai reklámot nem lehet

közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba az

épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2019.
május 26-án nem léphet be. 

Helyi Választási Iroda
Az Európa Parlament tagjainak 2019. évi válasz-

tásán a választási irodák hatáskörébe tartozó felada-
tok végrehajtásának részletes szabályairól, a válasz-
tási eredmény országosan összesített adatai körének
megállapításáról, valamint a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról, valamint egyes
választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló
3/2019. (II. 27.) IM rendelet 8.§ (1) bekezdés gb) alpont-
ja alapján a Badacsonytomaji Helyi Választási Irodáról
az alábbi tájékoztatást adom:

A HVI vezetője: Wolf Viktória jegyző
A HVI vezető jogi helyettese: Illésné Rácz Andrea

ügyintéző
Tel.: +36 87 571 270
Fax: +36 87 471 279 
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
A HVI hivatali helyiségei: 8258 Badacsonytomaj,

Fő utca 14.; 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Wolf Viktória jegyző/HVI vezető

EURÓPA PARLAMENT TAGJAINAK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

Badacsonytomaj Város Önkormányzata „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére” című pályázatra benyújtott
támogatási kérelme alapján 2.864.694 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült az Innovációs
és Technológiai Minisztériummal megkötött KNF/720-/2018-ITM_SZERZ számú támogatási szerződés alapján,
melynek megvalósítása során „Hogyan használd okosan? – bevezetés a szelektív hulladékgyűjtés rejtelmeibe?”
címmel Pipitér Tábort szerveztünk 3-6 éves óvodáskorú gyermekek részére Badacsonytomajon a Kert utca
14. szám alatt 2019. február 18-22. között. A kisgyermekek interaktív és kreatív foglalkozások körében ismer-

kedhettek meg a szelektív hulladék-
gyűjtéssel, a hulladékok újrahaszno-
sításával és a komposztálással. Élve-
zetes zenés előadásokat, meséket hall-
gathattak, és a táborban a „kukásautó
házhoz jön” alkalmával hulladékgyűjtő
autóval is megismerkedhettek. Játékos
keretek között mini szelektív szigeteket
alakítottunk ki, kreatív versenyeket szer-
veztünk, túravezetővel kirándulás alkal-
mával mutattuk be a természeti érté-
keket és hívtuk fel a kicsik figyelmét a
környezet védelmére. Kifestő és foglal-
koztató füzetekkel tettük élvezeteseb-
bé a résztvevő gyermekek számára a
tábort és intézményünk kreatív felsze-
reléseket, írószereket kapott.

PIPITÉR TÁBOR? AVAGY „HOGYAN
HASZNÁLD OKOSAN? – 
BEVEZETÉS A SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉS REJTELMEIBE?

A HEGY
BIZTONSÁGA

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képvise-
lő- testületének 381/2018. (IX.11.) számú határozatával
a 2019. évet a Biztonság Évének nyilvánította. A cél
érdekében elfogadtak egy programcsomagot, ame-
lyet szeretnének megvalósítani Badacsonytomaj biz-
tonságának a megvalósítása érdekében. Ennek kere-
tében tartott megbeszélést az önkormányzat az érin-
tett partnerszervezetekkel és településekkel február
13-án a Hotel Bonvinoban. A fórum, amelynek köz-
ponti témája a Badacsony-hegyen tartózkodás biz-
tonsága volt, csupán egy eleme annak a biztonsági
programcsomagnak, mely az év mind a tizenkét
hónapját átszövi. Bár a hegyen való tartózkodást min-
denki a saját felelősségére teszi, a megbeszélés
résztvevői azonban mind egyetértettek abban, hogy
a lehetőségek szerint mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy amennyiben baj történik, tudjanak
segíteni a bajba jutottaknak.



Képzés célja: A Humán szolgáltatások fejlesztése Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon című, EFOP-1.5.2-16-2017-00032
azonosító számú pályázat keretében megvalósuló képzés célja, hogy a résztvevők összevessék személyes végzettségüket, készségeiket és képességeiket a mun-
kaerő-piac kínálta lehetőségekkel és a munkaadói elvárásokkal, majd realizálják az adottságok és a lehetőségek közötti össze-
függéseket, erősítsék és támogassák a reális munkaerőpiaci önértékelés kialakítását. A képzés célja továbbá, hogy
annak végeztével a legfontosabb álláskeresési technikákat elsajátítsák és tudatosan alkalmazzák a résztvevők,
elkészítsék személyes pályázati dokumentációjukat (önéletrajz, kísérőlevél) és felkészüljenek egy állásinterjúra,
a hatékony munkaerőpiaci önmenedzselésre. 
Képzés célcsoportja: Azon személyek, akik fejleszteni kívánják a programban szereplő kompetenciáikat.
Kiemelt célcsoport: munkanélküliek, NEET fiatalok.
Képzés óraszáma, intenzitása: 10 óra elmélet + 20 óra gyakorlat, összesen: 30 óra (egy tanóra 45
perces). 
A képzés tervezett intenzitása: heti 5 óra / napi 2-3 óra. 
Képzés helyszíne: Badacsonytomaj, Tatay Sándor Általános Iskola. 
Képzés tervezett kezdése és befejezése: 2019. április – 2019. április.
A képzés nem zárul vizsgával.
Képzés végén megszerezhető dokumentum: tanúsítvány
Jelentkezés: Lantay Adrienn – lantay.adrienn@gmail.com. Kérjük, hogy a jelentkezés során az
alábbi adatokat szíveskedjen megadni: képzés megnevezése; név; állandó lakcím; e-mail
cím; mobiltelefonszám. A képzésen való részvétel ingyenes!

Európai Szociális

Alap
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Hirdetmény a Tapolcai Járási Hivatal illetékességi
területén működő általános iskolákba történő beíra-
tásról. Értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratás
ideje: 2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig;
2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig. Az óvo-
davezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján
tankötelezettsége teljesítését 2019. szeptember 1-
étől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban
köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek
hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező fel-
vételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szüksé-
ges dokumentumok: a gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazol-
vány (lakcímkártya), az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolás, a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonata, a gyermek TAJ-kártyája,
a szülő/gondviselő személyi igazolványa.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről
írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő – a
közléstől, ennek a hiányában a tudomásra jutástól
számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy
érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet
nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola
fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. Ameny-
nyiben a választott iskola igazgatója a gyermek fel-
vételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a
döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül
köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola
első évfolyamára.

A 2019/2020. tanév kötelező felvételt biztosító
általános iskoláinak felvételi körzete a
http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/98/340
00/VJH%201_2018%20sz%20hivatalvezet%C5%91i%20
rendelkez%C3%A9s.pdf internetes oldalon megte-
kinthető. Az iskolák fenntartójáról a https://www.okta-
tas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso interne-
tes oldalon tájékozódhat.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Tapolcai Járási Hivatala

HIRDETMÉNY

Kétnapos prevenciós kurzust tartottak a Tapolcai
Rendőrkapitányság munkatársai. Badacsonytomaj
Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program keretében a bűnmegelőzés és
a közlekedésbiztonság növelése érdekében rendezte
meg kétnapos szemléletformáló tréningjét a település

lakosságának 2019. március 11. és 12-én. A képzések
megtartására a Tapolcai Rendőrkapitányság munka-
társait kérték fel. A két nap során a résztvevők meg-
ismerték a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia irány-
elveit, ezen belül kiemelt helyet kaptak a családdal,
ifjúsággal és az idősek védelmével foglalkozó terüle-
tek, a települések, közterületek biztonsága és a szer-
fogyasztás, valamint az internetes jogsértések meg-
előzése is. A közlekedési balesetek csökkentése érde-
kében az egyenruhások részletesen elemezték a főbb
baleseti okokat és a települést érintő főbb veszély-
forrásokat. Felhívták a figyelmet a passzív biztonsági
eszközök használatának fontosságára, az ittas jármű-
vezetés veszélyeire, és ismertették a város lehetséges
forgalomtechnikai megújítását. A kurzus zárásaként
Badacsonytomaj Bűnmegelőzési Stratégiájának meg-
újítására is sor került a jelenlévők aktív közreműkö-
désével.                  Juhász Kinga megelőzési főelőadó

„BŰNMEGELŐZÉSI MARATON” 
BADACSONYTOMAJON

TÁJÉKOZTATÓ FELKÉSZÍTÉS ÁLLÁSKERESÉS, 
ÁLLÁSINTERJÚ, ÖNÉLETRAJZÍRÁSRA C. 
KÉPZÉSRŐL/TANFOLYAMRÓL

Tisztelt Borosgazdák, Borforgalmazók! A
Badacsony Hegyközség és a Badacsonyi Borvi-
dék Hegyközségi Tanácsa 2019. évi XXIX. Bor-
versenyét, valamint a NAIK Szőlészeti és Borá-
szati Kutatóintézet a XVI. Badacsonyi Kéknyelű
borversenyét 2019. április 17-én (szerda) 10 órai 

kezdettel rendezi Badacsonyban a NAIK Sző-
lészeti és Borászati Kutatóintézetében (8261
Badacsony, Római u.181.). A hegyközségi és a
borvidéki borverseny együttesen kerül megren-
dezésre! A borversenyre azon hegyközségi tag-
jaink nevezhetnek, akik a Badacsonyi Borvidék
területén saját tulajdonú vagy bérelt szőlőterü-
lettel, illetve az ott felvásárolt szőlőből saját
készítésű borral rendelkeznek, vagy a Balaton
Borrégió területéről származó Kéknyelű bort állí-
tanak elő. A borversenyen a Badacsonyi Borvi-
dék területén termett borokkal lehet indulni.
(Kivétel a Kéknyelű) 

A borversenyen a Badacsonyi Bor7 Részvé-
teli Szabályzata szerint minden, a borhéten áru-
sítani kívánt bort indítani kell.  Nevezett tételen-
ként 3-3 db, legalább 0,7 literes palack bort a
nevezési díj egyidejű befizetése mellett és a
kitöltött nevezési lappal együtt, 2019. április 11-
12 (csütörtök és péntek) 8 és 12 óra között kérünk
leadni a badacsonyi hegybírói irodában. A neve-
zési díj boronként 1000 Ft, Kéknyelű esetén 1500
Ft. Badacsonytomaj Város Képviselő-testülete a
Badacsony Hegyközség területéről származó
aranyérmes borok közül választja ki a „város
borát”. Feltétele a palackos kiszerelés és leg-
alább 500 pl. mennyiség, melyet az Önkormány-
zat megvásárol. Aki a feltételeket vállalja, 4-4
palack bort kell leadnia. A Kéknyelű borverseny
díjait a Kéknyelű Virágzás Ünnepén adják át. A
versenyeken elért eredményekről, a díjátadás
pontos idejéről értesítést küldünk. Badacsonyi
Borvidék Hegyközségi Tanácsa támogatja az
aranyérmes borok Országos borversenyen való
szereplését.  

Szervezőbizottság

FELHÍVÁS
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Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld
Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Bizto-
sító Intézményi Társulás Tanácsa a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény – a továbbiakban:
Nktv. – 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított jog-
körében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napközi
Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde – 8258 Bada-
csonytomaj, Kert utca 14. – óvodai és bölcsődei álta-
lános felvételének időpontját, az intézményvezető
javaslatát figyelembe véve az alábbiak szerint hatá-
rozza meg: 2019. április 23. 8,00 – 16,00; 2019. április
24. 8,00 – 16,00. 

A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda és Mini Bölcsőde felvételi körzetét a hatályos
alapító okirat alapján Badacsonytomaj város, Ábra-
hámhegy és Salföld községek közigazgatási terüle-
teire jelöli ki. A beíratáshoz szükséges dokumentu-

mok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata; a
gyermek TAJ kártyája; a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány (lakcímkártya); a szülő vagy gondviselő sze-
mélyi igazolványa. A felvételről az intézmény vezetője
dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. A döntés
ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudo-
másra jutástól számított 15 napon belül jogszabály-
sértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogor-
voslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcso-
latban az intézmény fenntartója jár el és hoz másod-
fokú döntést. 

Más intézményből történő átíratás esetén elég a
gyermeket elbocsátó óvoda értesítésével bejelent-
keznie a szülőnek az óvoda vezetőjéhez.

Nyílt napok a leendő bölcsődés és óvodás gyer-
mekek szüleinek: 2019. április 11-12. A csoportok 9.30-
tól 11.30-ig látogathatók.

Bolfné Tóth Melinda 
intézményvezető

KÖZLEMÉNY

A kiszézés talán a legnépszerűbb télűző szokás,
melynek során egy szalmabábot körbehordanak,
majd énekszóval kivonulnak vele a falu végére és ott
a folyóba vetik vagy elégetik. A kisze többnyire
menyecskének öltöztetett szalmabáb, mely a telet,
a hideget, a betegséget, a félelmet, tehát úgy álta-

lában a rossz dolgokat jelképezi. Ezt az egyik legré-
gibb néphagyományt elevenítettük fel óvodásainkkal.
Beszélgettünk a félelmeinkről, lerajzoltuk, hogy ki
milyen rossz érzéstől szeretne megszabadulni, majd
minden gyermek elkészítette a saját kis kiszebábját,
a nagycsoportosok pedig közösen a menyecskeru-
hába öltöztetett nagy szalmabábut is. Valamennyi
óvodással és a kiszével körbejártuk óvodánkat ének-
szóval, csörgő-zörgő hangszerekkel kísérve, majd a
száraz ágakból, apró fából rakott máglyán elégettük
a kiszebábokat. "Kisze, kisze szalmából, perzselődj a
lángoktól, vörös táncban hamvadj el, nekünk most
már tavasz kell!" A gyerekek megbűvölve figyelték
hogyan hamvadtak el a tűzben a kiszebábok, s velük
együtt jelképesen a tél. Utána tavaszcsalogató éne-
kekre, mondókákra jártunk körbe. Ezzel a népszo-
kással varázsoltuk elő a tavaszt, s kívánjuk, hogy
mindnyájan jó egészségnek örvendhessünk.

Kovács Zsuzsanna óvodapedagógus

TÉLŰZÉS A PIPITÉR ÓVODÁBAN

Óvodásaink és bölcsődéseink nevében köszö-
nöm a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület intéz-
ményünknek nyújtott 100ezer forintos támogatását,
melyet gyermekágyak beszerzésére fordítottunk.
Köszönöm továbbá a Lacus Pelso Pizzéria és Söröző
farsangi kezdeményezését, mely során az eladott
pizzák árából jelentős összegű támogatást nyújtottak
a hamarosan sorra kerülő húsvéti ajándékvásárláshoz
és gyermeknapi programjaink lebonyolításához.

Bolfné Tóth Melinda intézményvezető
Pipitér KFNO Óvoda és Mini Bölcsőde

Pipitér Óvoda Szülői Munkaközössége hálás szív-
vel mond köszönetet, aki bármilyen formában hoz-
zájárult a 2019. február 16-án megrendezett Jóté-
konysági Farsangi Bál sikeréhez: rendezvényhelyszín-
nel, belépőjegy vásárlással, tombola felajánlással,

részvétellel. Fő támogatók: Lacus Pelso Pizzéria
Badacsonytomaj – Szántai Kinga, Sörpatika Bada-
csonytomaj – Nagy Géza.

Támogatók:A Két jóbarát meg az Anti Badacsony,
Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Vella Zsolt
polgármester, Alapozó-Falatozó Badacsony, Arc-Más
Mester Kozmetika Badacsonytomaj - Mékliné Kocsis
Bernadett, Badacsony Céh Turisztikai Egyesület,
Badacsony Régió Tourinform, B3 Takarék Szövetkezet
Badacsonytomaj, Badacsony Pékség Badacsonyto-
maj, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézménye, Badacsonytomaj Város Önkormányzata,
Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft., Baumann
Szikvíz Badacsonytomaj, Bolf Annabella, Bolf Dávid,
Bolf Márta, Borbarátok Badacsonytomaj, Dér Tibor,
Fedő család, Fischermen Team Kft. Tapolca, Folly
Arborétum és Borászat Badacsonyörs,  Forintos csa-
lád, Gaálné Vigánti Veronika Nemesgulács, Griff
Gyógyszertár Badacsonytomaj, Hagara család, Hege-
düs Adrián, Hotel Bonvino Badacsony, Hús-Hentes-
áru-Baromfi Szaküzlet Badacsonytomaj - Nagy Gézá-
né, Ihász család, Imre Borpince Badacsony, Istvándy
és Társai Kft., Káptalantóti Mangalica, KábelszatNet-
2002 Kft. Badacsonytomaj, Kikötő Étterem Szigliget,
Kissné Takács Krisztina,  Körömstúdió Badacsonyto-
maj – Németh Kinga, Krisztin család, Kuti Gáspár,
Levendula Kozmetika Badacsonytomaj - Lukács-
Balogh Evelin, Menü Kft. Badacsonytomaj, Molnárné

Zsidó Rita, Muskátli Vendéglő Badacsonytomaj, Nagy
Lajos, Ninetta Cukrászműhelye Badacsonytomaj –
Férhezli Ninetta, Regélő Folyóirat Szerkesztősége,
Reneszánsz Badacsonyi Pálinkaház Badacsonyörs,
Ritecz Család, Selective Fodrászat Badacsonytomaj
- Pál-Kiss Nikolett, Sellyei Bor Ábrahámhegy, Szabó
Családi Pincészet Badacsonytomaj, Szegedy Róza
Ház Ürmös Borozó Badacsony,  Tatay Sándor Általá-
nos Iskola – Krisztin N. Lászlóné igazgató, Tatay Sán-
dor Általános Iskola Szülői Munkaközössége, Tombor
János, Total Clean 2001 Kft. Badacsonytomaj, Tölgyes
Kúria Riza – Vincze Péter, Török Zoltán, Vastag Eszter,
Vastag Kerámia Badacsonytomaj, Varga Norbert,
Varga Pincészet Badacsonyörs, Villa Sandahl Kft.
Badacsony, Villa Tolnay Bor- és Vendégház Gyulake-
szi, Vizkelety Dóra, Vizkelety István, Z+D Kft. Kápta-
lantóti. Nagyon köszönjük az óvodás szülőknek is a
tombola felajánlásokat.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fotó: ÓvodaFotó: Óvoda

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület hat éve
szervez vezetett, bakancsos túrákat. Idei évben új hely-
színek és még több élmények várnak a környéket
megismerni vágyókra. Az élménytúrákon a Balaton, a
Badacsony környékének változatos hegyeit, gazdag
földtani örökségét, állat-és növényvilágát, történelmi
és kultúrtörténeti értékeit ismerhetik meg a résztvevők.
Szakvezetéses túrát indítunk a Badacsonyon, Szent
György-hegyen, Csobáncon, Tóti-hegyen, Szigligeten
és Ábrahámhegyen is. A túrákon való részvétel díjkö-
teles, valamint előzetes bejelentkezés szükséges:

Részvételi díj: gyermekeknek:  6 éves korig: ingye-
nes; 6-14 éves korig:  500,- Ft/fő, felnőtteknek:  1.000,-
Ft/fő. Előzetes bejelentkezés szükséges: Tourinform
Iroda, Badacsony: Tel.: +36 87/531 013; badacsonyto-
maj@tourinform.hu; Túravezető: Árvai Gábor geo és
madarász túravezető:Tel.: +36 70/264 5919.

Élménytúrák március-április hónapban:
Március 23. szombat; 17.30 óra: HOLDFÉNYTÚRA

a Badacsonyon; Április 06. szombat; 10.00 óra: TÚRA
A TÓTI-HEGYEN; Április 21. Húsvét vasárnap; 19.00
óra: HOLDFÉNYTÚRA a Csobáncon; Április 27. szom-
bat; 10.00 óra: AGÁRKOSBOR TÚRA a Badacsonyon  

További túrák, információk: www.badacsony.com

AKTÍV BADACSONY
– ÉLMÉNYTÚRÁK 

Badacsonytomaj 15 éve kapott városi rangot, a
Badacsonyi Sporthorgász Egyesület az idei évben
ünnepli megalakulásának 60. évfordulóját. A jubile-
umi évfordulók méltó megünneplése céljából Baráti
– Családi Horgásztalálkozóra kerül sor.

Időpont: 2019. április 27. (szombat). Helyszín:
Badacsonytomaj Strand. Program: 6:00-11:30 Hor-
gászverseny a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület
tagjainak a részére; 12:00-15:00 Madarász Ildikó, a
„Balaton Háziasszonya” interaktív élménykóstolója –
Csalétkek a halétken; 13:00-15:00 Kézműves foglal-
kozás Mónival; 12:00-17:00 Fanyűvő Játékpark; 12:00-
17:00 A délután hangulatfelelőse: Dj Rádai.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

BARÁTI-CSALÁDI
HORGÁSZTALÁLKOZÓ



Két oka van, hogy ma itt állunk a közös emlékezés
és a jövőbetekintés. Annak a kötelességünknek kell
eleget tennünk, hogy közösen hajtsunk fejet azok előtt
az 1848-49-es hősök előtt, akik készek voltak az éle-
tüket áldozni a magyar hazáért és a magyar szabad-
ságért– hangsúlyozta megemlékező beszédében
Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő. Arany János
azon gondolatát ajánlotta minden emlékező figyel-
mébe, mely szerint „a szerencse mindig ahhoz pártol,
Kinek szíve még a halálban is bátor” levonva az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc tanulságait. Az
ünnepségen Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Képviselő- testülete nevében Krisztin N. László pol-
gármester és Orbán Péter alpolgármester köszöntötte
a napokban 60. jubileumát ünneplő Badacsonyi Sport-
horgász Egyesületet.  Az iskola diákjainak műsorát

vastapssal jutalmazták a megjelentek, amelynek sze-
replőit Krisztin N. Lászlóné, Rákos Eszter, Riteczné
Lesz Renáta és Szabó Csaba készítette fel az elő-
adásra.
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Köztéri szobrot is avatott településünk a március
15-i ünnepségek alkalmával. A Történelmi Emlék-

parkban Petőfi Sándor mellszobrával gazdagodott a
köztéri műalkotások gyűjteménye. A mellszobor Turi
Török Tibor szobrászművész keze munkáját dicséri.
A művészről érdemes tudni, hogy rendkívül elismert
alkotó. 2006-ban a nemzeti hagyományok ápolásáért
a Kossuth Szövetség Arany diplomával tüntette ki.
2017-ben az 56-os Szövetségtől Magyarságáért
Érdemrend, a Horthy Társaságtól Horthy Érdemke-
reszt elismerésben részesült. 2018-ban az év Horthy-
díjasa lett. Az eseményen a Történelmi Vitézi Rend
Nagykanizsai Hadnagysága állt sorfalat, majd Krisztin
N. László polgármester köszönte meg a felajánlást,
ezt követően Szalai Anna a Magyarországi Sárkány-
rend Apródja szavalt verset a közönségnek. A meg-
emlékezés koszorúzással zárult.

A nemzetközi nőnap az egyszerű, de ugyanakkor
mégis a történelmet alakító nők napja, akik évszáza-
dokon keresztül vívták saját harcaikat, 1917 óta min-
den évben március 8-án ünnepli a világ a nemzetközi
nőnapot. A jeles napon egy igazi nőnapi stand up
comedyvel lepték meg a szervezők a település hölgy
tagjait a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati
Hivatal Rózsakő termében.  Krisztin N. László polgár-
mester köszöntőjét követően, Somogyi András a
SHOWDER KLUB, valamint a Rádiókabaré állandó,
népszerű szereplője lépett fel. Szem nem maradt
szárazon, a vendégek az előadás minden percét, pil-
lanatát élvezték.

SZOBOR A SZABADSÁGHARC KÖLTŐJÉRŐL
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Folytatás az 1. oldalról.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS BADACSONY-
TOMAJON AZ 1848/49-ES FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC 171. ÉVFORDULÓJÁN

NŐNAPI STAND UP
COMEDY

SZELECZKY ZITA-
DÍJ ÜNNEPÉLYES
ÁTADÁSA

Dévai Nagy Kamilla előadóművész, Topolcsányi
Laura író és Vásári Mónika színművész vehette át
február 22-én pénteken a Szeleczky Zita-díjat a buda-
pesti Józsa Judit Galériában. Az est közreműködői a
Himfy Irodalmi Kör tagjai voltak.

A Magyar Költészet Napját először 1964-ben
ünnepelték meg, s azóta is minden év április 11-én
előadások, felolvasások és versmondó versenyek
keretében emlékeznek meg országszerte a poéti-
káról. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kultu-
rális Intézménye 2019. április 11-én 17:00 órától tisz-
telettel meghív mindenkit a Badacsonytomaji Közös
Önkormányzati Hivatal Rózsakő termébe, e jeles nap
alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi műsorra.
A műsor címe: „Szeretném, ha szeretnének” (Ady
Endre), előadja a Himfy Irodalmi Kör.

MEGHÍVÓ

Március 9-én a budapesti New York Palota Róma
termében és annak előterében 37 borászat és 13
turisztikai szolgáltató mutatkozott be a szakma és a
sajtó meghívott képviselőinek, illetve a borkedvelő
közönségnek. „Az összesített adatok alapján közel
600 vendég látogatta meg rendezvényünket, mind a
nagyközönség, mind a meghívott vendégek részéről
jelentősen többen vettek részt az eseményen ” – tájé-
koztatott Váli Péter a szervező Badacsonyi Céh Turisz-
tikai Egyesület részéről. Az idén kilencedik alkalommal
megtartott, hagyományos borvidéki sétakóstolón a
látogatók a borvidék hegyeit „járhatták be” és ismer-
kedhettek az adott hegy borászataival és boraival. Ezt
az élményt fokozta még a teremben elhelyezett két
kivetítőn futó filmek látványa is. A borászatok mellett
hotelek és családi panziók, a legismertebb és új ven-
déglátóhelyek, helyi termékek
(kézműves sajtoktól kezdve a
házi káposztás rétesen keresztül
a helyi piac teljes kínálatáig),
valamint programhelyszínek is
bemutatkoztak, akik kínálatuk-
kal jól kiegészítették és teljessé
tették a Badacsony és Balaton
élményt. A látogatók örömmel

vették számba a badacsonyi nyaralás tervezéséhez
szükséges információkat is. A Vivaldi teremben a ren-
dezvényt kísérő hagyományos mesterkurzusok is telt-
házzal zajlottak. Dr. Fiáth Attila nemzetközi boraka-
démikus, egyetemi docens Badacsonyi “Hegylakók”
című előadásán a borvidék különleges hegyborain
keresztül mutatta be a borvidék finom különbségeit.
A másik mesterkurzus előadója Wolf András, a Salon
Étterem és New York Kávéház executive chef-je, a
Bocuse d' Or Akadémia tagja, a  Séfek Séfe zsűritagja
„A badacsonyi bor és kenyér kapcsolata” című kurzu-
sán különleges, saját készítésű kenyerek, ínyenc éte-
lek és a badacsonyi borok közötti harmónia világába
avatta be a résztvevőket. A látogatók kedvenceket is
választhattak: nyereményjáték során a számukra leg-
kedvesebb badacsonyi borászukra és badacsonyi

borukra, valamint a kedvenc
turisztikai kiállítójukra adhatták
le szavazatukat. A legtöbb sza-
vazatot Borbély Tamás (Borbély
Családi Pincészet) kapta, Karós
Olaszrizling boruk szintén az
első helyen végzett, a turisztikai
kiállítóknál a Lábdi Piac lett a
befutó. Illés Zoltán BCTE elnökFotó: B.C.T.E.Fotó: B.C.T.E.

Folytatás az 1. oldalról.

ISMÉT JÓL TELJESÍTETT BADACSONY 
A NEW YORKBAN: REKORD SZÁMÚ 
LÁTOGATÓ KÓSTOLTA MEG 
A BADACSONYI BORVIDÉK ÍZEIT
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Fontos: 2019. január 1-jétől kötelező a horgász
regisztráció, enélkül nincs lehetőség sem állami, sem
területi jegy kiváltására. A regisztráció elvégezhető a
TOURINFORM irodában (NYITVA HÉTFŐTŐL PÉN-
TEKIG 10:00-16:00-ig, tel.: 06 87 531 013). 

Információk a horgász regisztrációról: Akinek már
megérkezett a horgászkártyája az állami  jegyváltást
megelőzően, a kártyát köteles magával hozni! Akinek
30-60 napon belül nem érkezett meg a kártyája, a
MOHOSZ telefonos ügyfélszolgálatán érdeklődhet:
+3659/324-432

Hívható: munkanapokon 8.00 és 16.30 óra között.
Az iroda dolgozói az esetlegesen elakadt kártyákról
sajnos nem tudnak tájékoztatást adni! 

További információt olvashatnak a kártyáról,
regisztrációról a www.mohosz.hu weboldalon.

Állami jegyárak: 14 éves korig: 200,- Ft; 15-69 év
között: 6.200,- Ft, 70 év felett: 2.200,- Ft. A jegyár tar-
talmazza a Horgászegyesületi tagdíjat és az ESZH-t
(korábban bélyeg)! Területi jegyárak: Partközeli éves:
14 éves korig: 1.500 Ft; 15-18 év között: 10.000 Ft; 19-
64 év között: 26.000 Ft; 65 év felett: 21.000 Ft. 

HORGÁSZ REGISZTRÁCIÓ ÉS 
EGYÉB HORGÁSZ DOKUMENTUMOK

A kerékpározás számos pozitív egészségügyi
hatást gyakorol a szervezetre, szerencsére napjaink-
ban reneszánszát éli. Az év első hosszú hétvégéjén
az érdeklődőket tavaszi, családi kerékpározásra invi-
táltuk. Szakavatott túravezetők segítségével mutattuk
meg a kora tavaszi Balaton és a Badacsony Régió
településeit, a víz és a táj szépségeit. A résztvevők
38 km hosszan váltakozva tekerhettek a vízpart és a
szőlősorok mellett, érintették Badacsonytomaj, Szig-
liget, Badacsonytördemic és Ábrahámhegy telepü-
léseket, megpihentek egy-egy látványosságnál, be-
tértek egy forró teára. Március 16-án a tekerés nem
időre, hanem élményre ment. Napjainkban a társa-
dalmi attitűd megváltozása lassan halad, lokális hatá-
sú egyedi akciókkal, programokkal kívánjuk elérni
ennek előmozdítását. Az esemény jó alkalom volt
arra, hogy a település lakossága, a látogatók együtt
lehessenek mindazokkal, akikkel szívesen töltik sza-
badidejüket, családdal, barátokkal. Lehetőség adó-
dott megismerni Badacsonytomaj természeti és épí-
tett örökségét, nem csupán egy rohanó autóból kite-
kintve, hanem időt szakítva a természetre. A rendez-
vény programelemeként a Tapolcai Rendőrkapitány-

ság munkatársai kerékpáros regisztrációval várták az
érdeklődőket. A „BikeSafe” elnevezésű adatbázis a
kerékpárlopások megelőzését és hatékonyabb fel-
derítését szolgálja. A Kanizsai Kerékpáros Szövetség
tagjai a korhű ruhákkal, kerékpárokkal és a róluk nyúj-
tott széleskörű információkkal egyedi látványosság-
gal bírtak. A rendezvény ideje alatt a gyermekek a
Fanyűvő Játékpark ügyességi játékait ingyenesen
vehették igénybe.

Folytatás az 1. oldalról.

CSALÁDI ÉLMÉNYTEKERÉS 
A BADACSONY RÉGIÓBAN

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Felnőtt és ifjúsági csapataink március 23-án kez-
dik meg a tavaszi szezont a labdarúgó megyei II.
osztályban. A hosszúra nyúlt téli szünetet követően
Peremartonban szerepelnek csapataink. A február
elején kezdődő felkészülést csapataink az iskola tor-
natermében, a szigligeti műfüves pályán és a sport-
pálya edzésre használható részein végezték. A
második helyen telelő felnőtt csapat edzéslátoga-
tottsága a korábbi évekhez mérten rendkívül ala-
csony volt, de a sok felkészülési mérkőzés remé-
nyeink szerint megfelelő alapot nyújt majd a folyta-
tásra. Sajnos Varga Roland és Kiss Márton térdmű-
tétjei elhúzódtak, így rájuk a tavaszi idényben sem
számíthatunk. Cseh Tamás és Balogh Márkó külföldi
munkavállalása miatt csak a szezon második felében
tud csatlakozni a csapathoz. Nagy Tamás a Kápta-
lantótihoz igazolt, míg Fülöp Dominik a Zalahaláp
együttesében folytatja szereplését, Illés Bálint pedig
a balatonfüredi utánpótlást erősíti a jövőben. Érke-
zett fél éves tihanyi játék után Mékli Miksa, valamint
a tavasz első felében Csala Ferenc is segíteni tudja
a csapatot, valamint újra edzésbe állt Molnár Mátyás
is. Az őszinél szűkebb kerettel továbbra is a címvé-
dés a felnőtt csapat célja. A bajnokság első felében
az élcsapatokkal találkozunk, ezért fontos a játéko-
sok megfelelő hozzáállása és a jó szezonrajt. Csa-
pataink a hazai mérkőzéseket továbbra is Szigligeten
játszák majd.

Felnőtt csapat felkészülési mérkőzéseinek ered-

ményei: - Taliándörögd 2:1; - Keszthely 5:1; - Tihany
1:5; - TIAC 4:3; - Csetény 6:4; - Devecser 2:2; - Révfülöp
8:2; - Nyirád 5:6

Bajnokság állása: 
1. Ugod 34 P 43-24 Gk
2. B.tomaj 33 P 56-20 Gk
3. Öskü 33 P 57-21 Gk
4. Pét 31 P 48-19 Gk
5. Ősi 23 P 32-26 Gk

03.23. (szo.) Peremarton SCB - B.tomaji SE BonVino 15:00 
03.30. (szo.) B.tomaji SE BonVino - N.vámosi LSE 16:00
04.06. (szo.) B.tomaji SE BonVino - Péti MTE 16:30
04.14. (v.) Öskü FC - B.tomaji SE BonVino 16:30
04.20. (szo.) B.tomaji SE BonVino - Ugod SE 17:00
04.28. (v.) Ősi PSK - B.tomaji SE BonVino 17:00
05.01. (sze.) B.tomaji SE BonVino – Tótvázsony SE 17:00
05.05. (v.) Csabrendek FC - B.tomaji SE BonVino 17:00
05.12. (v.) B.tomaji SE BonVino - Taliándörögd SE 17:00
05.19. (v.) Somló SC - B.tomaji SE BonVino 17:00
05.25. (szo.) B.tomaji SE BonVino - Csopak SC 12:00
06.02. (v.) Szentantalfa NVSE - B.tomaji SE BonVino 17:00

Az ifjúsági csapat a felnőtt mérkőzések előtt 2
órával játsza mérkőzéseit. A megyei kupa 4. forduló-
jában a TIAC VSE csapatát látjuk vendégül 04. 03-án
(szerdán) 16:30-kor.

Lukács László

LABDARÚGÓ CSAPATUNK HÍREI

Az öregember és a pokróc 
(népmese)

Egyszer volt egy fösvény fiatalember, s annak a
fösvény embernek volt egy fösvény felesége, s volt
nekik egy öreg-öreg apjuk. Ez az öreg apjuk olyan
öreg volt, hogy úgy reszketett a keze, hogy amikor a
levest ette, amíg a kanállal a tányértól a szájához
vitte, mind kireszketett a kezéből, s az abroszt is
mind teleöntözte. Mikor a tányérból ki akarta tölteni
a kanálba a levest, a tányért is elejtette, s eltörött.
Ezért úgy megharagudott a fiatalasszony az apósára,
hogy nagyon. Rábírta a férjét, hogy az öreget csapják
el a háztól, eresszék világgá, hogy ne csináljon annyi
szemetet náluk. A fiatalember rá kellett szánja magát,
mert az asszony annyit duruzsolt, hogy végül is meg-
hajolt az akarata előtt.

Elmentek a vásárba, és vettek két új pokrócot.
Elhatározták, hogy a két pokrócot az öregnek a
hátára teszik, s úgy indítják világgá. Akárhol eleste-
ledik, az egyik pokrócot leteríti, és a másikkal taka-
rózik, s úgy aludjon.

Mikor hazaérkeztek, hát sem a férfi, sem a fiatal-
asszony nem tudta rávenni magát, hogy az öreget
útnak eressze. Volt nekik egy olyan hatesztendős-
forma fiuk. Azt mondja neki az apja:

– Fiam, itt van ez a két pokróc, ügyesen össze
vannak fogva. Mi elmegyünk a mezőre dolgozni, s
mikor te gondolod, hogy már kinn vagyunk a mezőn,
akkor a pokrócot tedd a nagyapádnak a hátára, s
fogd meg a kezét, s vezesd ki az utcára. Mondd meg
neki, hogy le is út, fel is út, menjen világgá, többet
hozzánk ne jöjjön vissza.

Úgy is tett a gyerek. Mikor az apjáék elmentek
hazulról, akkor gondolt egyet, és csak az egyik pok-
rócot vette elő. Azt rátette a nagyapjának a vállára,
s kivezette az utcára, s azt mondta neki:

– Nagyapám, maga menjen akár le s akár fel, de
többet ide nálunk haza ne jöjjön, mert magának itt
helye nincs.

Az öreg sírt egy kicsit, s a pokróccal a hátán meg-
indult egyfelé.

Este hazajött az ember és az asszony a mezőről,
s látják, hogy a pokróc ott van, néznek szerte, az
öreg meg nincs ott. Elészólítják a fiút:

– Mi van nagyapáddal?
– Hát úgy tettem, ahogy maguk mondták.
– Hogy?
– Rátettem a pokrócot a hátára, s megmutattam

az utat neki, hogy menjen világul, s többet ne jöjjön
haza, mert nincs reá szükségünk.

– Hát akkor ez a pokróc, ami itt van, miért nem
tetted ezt is reá?

Akkor egy kicsit állott a fiú, s azt mondja:
– Tudja, miért nem tettem, édesapám? Eszembe

jutott, hogy mikor maguk is úgy megöregszenek,
mint ahogy ő van, s utat kell adjak maguknak, akkor
én ne kelljen, hogy vegyek pokrócot, evvel a pok-
róccal maga is menjen el.

S akkor összenézett az ember az asszonnyal,
elszégyellték magukat, és sírni kezdtek. Hamar
kihozta az ember a lovat az istállóból, s ráült, s a
kilencedik falu végén utolérte az öreget. Bocsánatot
kért tőle, felültette a lóra, s úgy vezette a kötőféknél
fogva, amíg hazaértek. Hogy hazaértek, mindig az
asztalhoz ültették, s a gyereket is úgy tanították, s
úgy nevelték, hogy tisztelje az öregeket. Többet nem
bánták, ha eltörött a tányér, vagy kiömlött a leves,
vagy mi lesz, mi nem lesz, jó szemmel nézték az
öreget. Tisztességesen éltek, s máig is élnek, ha meg
nem haltak.

Forrás: www.egyszervolt.hu

MESESAROK
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A hagyományos Borbarangolás keretében idén
22 szombaton 17 kiváló BORÁSZAT és 4 ÉTTEREM
több mint 150 féle BORát ízlelheted meg. Az estét a
gasztronómiai élmények mellett zenei, kulturális és
szakmai programok teszik még felejthetetlenebbé.

Borvacsorák március-április hónapban:
március 23.; szombat 18.00 óra 
Borbély Családi Pincészet
március 30.; szombat 18.00 óra
Szászi Birtok - Viridárium
április 6.; szombat 18.00 óra
Németh Pince
április 13.; szombat 18.00 óra
Borbarátok Vendéglő - FATA Pince
április 20.; szombat 18.00 óra 
Istvándy Borműhely
április 27.; szombat 18.00 óra
Málik Pince
További információk: www.badacsony.com, 
facebook: Borbarangolás Badacsonyban

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület

BORBARANGOLÁS
BORVACSORÁK

Egy vulkánon élünk, és ezt néha elfelejtjük. Pedig
a láva, a bazalt nem csak a szőlőt, a mi életünket is
átjárja, mindig itt van. Ezen a hétvégén kövön és gril-
len sütünk, húsok, sajtok, zöldségek sisteregnek majd
roppanósra, vagy épp puhára. Végre újra a szabad-
ban, a legszebb hegyi teraszokon!

Résztvevők: Tölgyes Kúria; Bonvino Borbár, Bor-
barátok Vendéglő, Istvándy Borműhely, Tilia Borven-
déglő, Pláne Badacsony borterasz, St. Orban Étterem,
Laposa Birtok, Kisfaludy-ház

GASZTROHEGY/7.
Lávakő hétvége 

Minden eddiginél több, összesen 559 nevezés
érkezett a XVIII. Országos Syngenta Borversenyre. A
legjobb boroknak járó SynVino-díjat ebben az évben
többek között a badacsonyi NAIK Szőlészeti és Borá-
szati Kutatóintézet kései szüretelésű Szürkebarátjá-
nak ítélte oda a szakmai zsűri. A siófokon megrende-
zett díjátadó ünnepségen Szőke Barna, a badacsonyi
NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet borászati
vezetője vette át az elismerést.

SYNVINO-DÍJAT NYERT A BADACSONYI
NAIK SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI 
KUTATÓINTÉZET Forrás: www.pecsiborozo.huForrás: www.pecsiborozo.hu

Március mindig valami új kezdete, érkeznek a friss
és virító zöldségek. A hónap egyik legsokoldalúbb
zöldsége a retek, mely fontos szerepet játszik a télen
kiürült tápanyagtartalom pótlására és fokozza a vita-
minbevitelt is, ugyanakkor csak szendvicshez esszük,
pedig ennél van sokkal jobb ötletünk is.

Hagymás retekkrém

Hozzávalók: 250 g tehéntúró, 200 g tejföl, 15 db
retek, 1 kis db vöröshagyma, 1 csokor snidling, őrölt
bors ízlés szerint, só ízlés szerint. 

Elkészítése: A retket lereszeljük, a vöröshagymát
kis kockákra fölvágjuk, a snidlinget apróra vágjuk. A
retek kivételével az összes hozzávalót jól összeke-
verjük, ízesítjük. A felhasználás előtt kb. 15 perccel a
retket kinyomkodjuk, és a krémhez keverjük

Jó étvágyat kívánunk hozzá! Várjuk olvasóink
receptjeit a media@badacsonytomaj.hu e-mail címre!

RECEPTAJÁNLÓ

Még egyetlen magyar pincészet se nyert 6 aranyér-
met ugyanazon a rangos nemzetközi versenyen.

A világ hat nagy nemzetközi borversenyéből ket-
tőnél már a napokban megszülettek az eredmények.
A rangos párizsi Vinales Internationales-en és a Nem-
zetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) leg-
nagyobb borversenyén, a berlini Wine Trophyn a
Varga Pincészet összesen 9 aranyérmet söpörhetett
be. A Vinales Internationales-en kilenc aranyérem
került magyar borászatokhoz, amiből a legtöbbet, 3-
at a Varga Pincészet nyert; az Aranymetszés Friss
Sauvignon Blanc, Royal Egri Hárslevelű és az Arany-
metszés Debrői Hárslevelű boraikkal. A Wine Trophyn
pedig hat magyar aranyérem született, óriási meg-
lepetésre mind a 6-ot a Varga Pincészet hozhatta
haza. A Párizsban nyertes 3 Varga boron kívül arany-
érmet kapott még a Varga Aranymetszés Badacsonyi

Szürkebarát, az Aranymetszés Friss Badacsonyi
Olaszrizling és az Aranymetszés Badacsonyi Olasz-
rizling.

A kilenc Varga aranyérem óriási jelentőségét az
is mutatja, hogy egy magyar pincészet általában 5-6
évenként nyer 3 aranyérmet, de arra még soha nem
volt példa, hogy a szakmai zsűri egy versenyen 6
arannyal tüntesse ki valamelyiket. A legutolsó nagy
sikert is a Varga Pincészet aratta, 2017-ben a világ
egyik legfontosabb borversenyén, a bordeaux-i Chal-
lenge International du Vin-en 3 aranyat nyert.

„Amikor kollégáim beszámoltak az eredmények-
ről, kicsit zsörtölődtem velük, hogy lehet az, hogy
hét borral indulunk és csak három, illetve hat arany-
érmet értünk el. A viccet félretéve ez az az eredmény,
amire ahogy mondani szokás, álmunkban sem gon-
doltunk. Ha most lenne vége az évnek, akkor is min-

den várakozást túlteljesítettünk
volna. De a versenyek többsége
még hátra van, így nagy remények-
kel várom a további eredményeket”
- értékelte a sikereket Varga Péter,
a pincészet alapító tulajdonosa.

„Az elmúlt években már több-
ször nyilatkoztunk arról, hogy az Egri
Borvidéken lévő feldebrői birto-
kunktól is várjuk a komoly nemzet-
közi sikereket. Bevallom, arra viszont
nem számítottunk, hogy ilyen
hamar, ilyen fontos győzelmeket
fogunk aratni. Ráadásul, a párizsi
borverseny mind a három aranya
egri volt. Arra is nagyon büszkék
vagyunk, hogy Berlinben a bada-
csonyörsi és az egri birtokainkról
származó boraink egyaránt elisme-
rést érdemeltek ki” – nyilatkozta
Varga Máté Péter ügyvezető tulaj-
donos.

ARANYESŐT HOZOTT A TAVASZ 
A VARGA PINCÉSZETNEK

Fotó: Varga PincészetFotó: Varga Pincészet

Az Első Magyar Borház - Szeremley Birtok Kft. 2001-ben vált világszerte ismertté, mint hazánk egyik
vezető pincészete. A Külgazdasági és Külügyminisztérium által meghirdetett és szakmai zsűri által össze-
állított 2019. évi borválogatás részeként PARTY kategóriában a Badacsonyi Olaszrizling 2016 bora képviseli
2019-ben hazánk borkultúráját Magyarország külképviseletein, valamint a miniszteri reprezentáció kere-
tében fogadott nemzetközi delegációk előtt.

AZ ELSŐ MAGYAR BORHÁZ - 
SZEREMLEY BIRTOK KFT. SIKERE



„Legyetek hát irgalmasok, amint
Atyátok is irgalmas.” (Lk 6,36)

Lukács elbeszélése szerint
Jézus, miután meghirdette tanít-
ványainak a boldogságokat, arra
a gyökeres fordulatra hívja őket,
hogy testvérként szeressenek
minden embert, még akkor is, ha
az ellenségükről van szó. Jézus jól
tudja, és el is magyarázza, hogy
azért vagyunk testvérek, mert egyetlen Atyánk van,
aki mindig gyermekei elébe siet. Kapcsolatba sze-
retne lépni velünk, felelősségre hív, de ugyanakkor
szeretetével kísér, gyógyít, táplál minket, anyai együt-
térzéssel és gyengédséggel fordul felénk. Isten irgal-
mas, személyesen fordul oda minden emberi teremt-
ményhez, bármilyen törékeny legyen is, sőt előnyben
részesíti, aki az út szélére szorul, akit kizárnak vagy
visszautasítanak. Az irgalmas szeretet teljesen be
tudja tölteni a szívünket, és aztán kiárad a többiekre,

a szomszédokra ugyanúgy, mint
az idegenekre, vagy a körülöttünk
élő emberekre. Mivel Isten gyer-
mekei vagyunk, hasonlíthatunk rá
abban, ami rá jellemző: ő szeret,
befogad és ki tudja várni, mikor
jön el az alkalmas pillanat a
másiknál.
„Legyetek hát irgalmasok, amint
Atyátok is irgalmas.”

Sajnos a személyes életünkben és a körülöttünk
élő társadalomban is egyre inkább féktelen versen-
gést tapasztalunk, kölcsönös gyanakvást, alaptalan
ítélkezést, és félünk a másiktól. Felgyülemlik a harag,
és összecsapáshoz, háborúhoz vezet. Mi kereszté-
nyek haladjunk határozottan az árral szemben és
tegyünk tanúságot: legyünk szabadok önmagunktól
és a körülményektől, és kezdjük el újraszőni az elsza-
kadt vagy széthullott kapcsolatokat a családunkban,
a munkahelyünkön, a plébániánkon vagy a pártunk-

ban, a politikában. Ha rosszat tettünk valakinek, kér-
jünk bátran bocsánatot és menjünk tovább. Ez
nagyon elismerésreméltó tett. És ha valaki tényleg
megbántott bennünket, próbáljunk megbocsátani
neki, készítsünk neki újra helyet a szívünkben, lehe-
tővé téve számára, hogy begyógyítsa a sebet.

Mit is jelent a megbocsátás?
„A megbocsátás nem elfelejtés […], nem gyenge-

ség […], nem azt jelenti, hogy nem tulajdonítunk jelen-
tőséget annak, ami súlyos, vagy jónak mondjuk azt,
ami rossz […], nem közömbösség. A megbocsátás az
értelem fényével szabadon akart tett, ami azt jelenti,
hogy elfogadjuk a testvért úgy, ahogy van, annak elle-
nére, hogy rosszat tett velünk, mint ahogy Isten is elfo-
gad bennünket bűnösöket, hibáink ellenére is. A meg-
bocsátás azt jelenti, hogy nem válaszolunk sértéssel
a sértésre, hanem Pálra hallgatunk: »Ne engedd, hogy
legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.«
Ilyen nyitott szívet nem lehet rögtönözni. Mindennapos
gyakorlatozás eredménye ez, folyamatos növekedés
istengyermeki mivoltunkban, de főleg az Atya aján-
déka, amit tőle lehet és kell kérnünk.
„Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.”

Egy fiatal Fülöp-szigeteki lány meséli: „Még csak
tizenegy éves voltam, amikor megölték apukámat, de
nem szolgáltattak igazságot, mert szegények voltunk.
Felnőve jogot tanultam, mert édesapám haláláért
elégtételt szerettem volna kapni. Istennek azonban
más volt a terve velem. Egyik kollégám meghívott
egy találkozóra olyan emberek közé, akik komolyan
élik az evangéliumot, amit én is elkezdtem. Egy napon
arra kértem Jézust, tanítson meg konkrétan is megélni
az igéjét: »Szeressétek ellenségeiteket« , mert úgy
éreztem, hogy még fogva tart a gyűlölet azok iránt az
emberek iránt, akik végeztek édesapámmal. Másnap
a munkahelyemen összetalálkoztam a banda vezé-
rével. Mosolyogva köszöntem neki, és megkérdeztem
tőle, hogy van a családja. Ez zavarba ejtette, de engem
még inkább, amiatt, amit tettem. Oldódni kezdett ben-
nem a gyűlölet, és lassan átalakult szeretetté. De ez
még csak az első lépés volt. A szeretet találékony:
Arra gondoltam, hogy a banda minden tagjának meg
kell bocsátanunk. Bátyámmal elmentünk megláto-
gatni őket, hogy helyreállítsuk a kapcsolatot velük, és
tanúságot tegyünk Isten szeretetéről irántuk! Egyikük
bocsánatot kért tőlünk azért, amit tett, és kérte, hogy
imádkozzunk érte és a családjáért.”

L M István atya
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Melyik emblematikus badacsonyi épület teraszáról
készült a fotó? A sikeres megfejtők közül egy sze-
rencsés tárgy jutalomban részesül! A nyerteseket
postai úton/e-mailben értesítjük. A megfejtések lea-
dási határideje: 2019. április 8. A megfejtéseket postán
és e-mailben (media@badacsonytomaj.hu) is elküld-
hetik, vagy leadhatják személyesen Badacsonytomaj
Város Önkormányzat Kulturális Intézménye irodájá-
ban ügyfélfogadási időben. Kérjük a megfejtőket,
hogy elérhetőségüket (e-mail cím és telefonszám)
feltétlenül adják meg!
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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
Ábrahámhegyi 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 másnap 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 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
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.: 10.00-16.00, e-mail: badacsony-
tomaj@tourinform.hu
Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné /Ella/
Tel.: +36-30/422-9081, e-mail: kormendi4@freemail.hu 
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