
BADACSONY
Havonta megjelenő közéleti lap

XXX. évfolyam 3. szám | 2020. MÁRCIUS

Február utolsó napján 10. alkalommal mutatkozott be a
Badacsonyi Borvidék a szakmai és nagyközönségnek a
budapesti New York Palotában, ahol 33 borászat és 10
turisztikai szolgáltató mutatta be kínálatát. Mind a szak-
mai meghívottak, mind a nagyközönség részéről nagyon
komoly dicséretet kaptak a borászatok által kínált borok.

Részletes tudósítás a 7. oldalon. Tudósításunkat a 3. oldalon olvashatják.

BADACSONY NEW YORKBAN
Az elmúlt évek hagyományait követve ismét a bada-
csonytomaji nőket, asszonyokat köszöntötte a telepü-
lés önkormányzata a Nemzetközi Nőnap alkalmából
az Egry József Művelődési Házban. Kedves meglepetés,
valamint Havasi Gábor koncertje várta idén a nőnapi
rendezvény résztvevőit.

A HÖLGYEKET KÖSZÖNTÖTTÉK

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

www.badacsonytomaj.hu

JÖJJÖN A TAVASZ, VESSZEN A TÉL!
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Április 7. Szigliget, Badacsonytördemic
Április 16. Badacsony, Badacsonyörs
Április 17. Badacsonytomaj
Április 24. Ábrahámhegy

Társaságunk, az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft
külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását a
nagydarabos hulladékok elhelyezésére az alábbiak-
ban megadott időben házhoz menő gyűjtés keretén
belül, koncentráltan, megfelelő kapacitás biztosítá-
sával a kikészített lomokat átveszi, elszállítja, csök-
kentve ezzel a lakosságnak okozott kellemetlenséget.
Ennek keretében lehetőség van megválni a háztar-
tásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól. 

Kihelyezés szabályai:
Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a ház-

tartásokban képződött, de a rendszeres hulladék-
szállításra használatos gyűjtőedényekben el nem
helyezhető nagydarabos hulladék minősül.
A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:
 elhasznált, megunt bútorok
 edények
 szőnyegek
 játékok
 ruhanemű
TILOS a gyűjtőpontokon elhelyezni:
 építési és bontási törmelék (ajtók, ablakok, szani-
terek)
 háztartási kis- és nagygépek;
 távközlési berendezések;
 számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek;
 elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;
 csomagoló anyagok (hungarocell, nylon zsákok,
fóliák, papír, karton)

 tehergépjármű gumiabroncs
 veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fény-
cső, elem, akkumulátor)
 háztartásokban keletkező települési hulladék,
 szelektív hulladék,
 zöldhulladék.

Az átvett nagydarabos hulladék mennyisége az
egy háztarásban egy év alatt keletkezett mennyi-
ség, maximum 2 m3 lehet. 

A lomhulladék átvétele, elszállítása az alábbi kité-
telek szerint történik:

• egyedi, ingatlanonként történő bejelentés alap-
ján (családi házak és Társasházak esetében egyaránt
szükséges)

• a regisztráció a lomhulladék elszállításához Tár-
saságunk ügyfélszolgálatán személyesen, levélben,
e-mailben vagy telefonon történt bejelentés alapján
legkésőbb a lomtalanítási napot megelőző 7. napon
12 óráig kell, hogy megtörténjen (logisztikai előké-
születek és a megfelelő kapacitás megteremtése
miatt a megadott időponton túl nem áll módunkban
regisztrációt fogadni)

• családi házak esetében, illetve nem 1100 literes
BOBR-t használó Társasházak esetében az átvétel
nem közterületről, hanem közvetlenül az ingatlanok-
ról (kerítésen belül, illetve a magánterület a közúthoz
legközelebb eső részén történő elhelyezéssel) 

• gyűjtőpontra kihelyezett konténerek esetében,
Társasházaknál a lomtalanítási hulladékot közte-
rületre kihelyezni tilos.

• az átadás az ingatlan tulajdonos vagy megbízott
által személyesen 

• lomok átvételének és elszállításának pontos
időpontja: lomtalanítási napokon március 31-ig reg-

gel 7-től délután 15 óráig, április 1-től pedig reggel
6-tól délután 14 óráig

Aki a lomtalanítási hulladékát a közterületen
helyezi el, vagy nem a Közszolgáltató NHSZ Tapol-
ca Nonprofit Kft dolgozóinak adja át a kihelyezett
gyűjtőpontokon, az szabálysértést követ el.

Bővebb tájékoztatást Társaságunk ügyfélszolgálatán,
illetve honlapján talál:
Ügyfélszolgálat helye: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.,
8300 Tapolca, Halápi u. 33.
Személyesen és telefonon (87/321-567):
Hétfő: 8-12; Kedd: Nincs; Szerda: 7-19; Csütörtök: Nincs;
Péntek: 8-12
Telefax (87/321-567): hétfőtől vasárnapig 0-24
Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300
Tapolca, Halápi u. 33.
E-mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu

Továbbá egyes hulladék fajták elhelyezéséhez igény-
be veheti Társaságunk által üzemeltetett Hulladék-
gyűjtő udvarunkat.
Hulladékgyűjtő udvar helye: 8308 Zalahaláp, 010/42
hrsz.
Hétfő: 7:00 – 15:00; Kedd: 7:00 – 15:00; Szerda: 7:00 –
18:00; Csütörtök: 7:00 – 15:00; Péntek: 7:00 – 15:00
Telefonszám: 06-87/709-831
E-mail cím: lerako.tapolca@nhsz.hu
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu

Kérjük együttműködésüket a környezetünk tisz-
taságának megóvása érdekében!

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy 2020. január 22. napjától változtak a szabadtéri tűzgyújtás és égetés szabályai.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság részére történő írásos beje-
lentést követően legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 

A bejelentés nyomtatványt kitöltve, aláírva kell megküldeni a tervezett égetés időpontja előtt leg-
alább 5 nappal a veszprem.mki@katved.gov.hu email címre, vagy postai úton a Veszprém Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság címére kell eljuttatni (8200 Veszprém Dózsa György út 31.).

Az eljárás illetékmentes.
További információk a  https://veszprem.katasztrofavedelem.hu  oldalon a hatósági ügyek, letölthető

dokumentumok címszó alatt találhatóak. Wolf Viktória 
jegyző

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű
projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési
kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó
adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó)
elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító)
szükséges és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló
SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar
Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

Wolf Viktória
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
ELEKTRONIKUS FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL

Badacsonytomaj Város Önkormány-
zatának nevében és képviseletében
eljárva a koronavírus helyzettel össze-
függő intézkedések megtétele érdeké-
ben kérem Önöket, amennyiben észlelik
magukon, vagy az Önökkel egy háztar-
tásban élő személyek bármelyikén a
koronavírus ismert tüneteinek bárme-
lyikét, úgy a Nemzeti Népegészségügyi
Központ által kiadott eljárásrendet
kövessék.

Hiteles és naprakész információkat
találnak a hatósági intézkedésekről, a
megelőzéshez szükséges lépésekről és
a teendőkről a http://koronavirus.
gov.hu/ honlapon.

Információs vonalak: 
06-80/277-455; 06-80/277-456
koronavirus@bm.gov.hu
Tegyünk mindannyian az egészsé-

günkért!
Krisztin N. László

polgármester

TISZTELT 
LAKOSSÁG!

LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS
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Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete  a 2020. február 26.-án tartott
Képviselő testületi ülésen a fizető és ingyenes
parkolók működéséről és igénybevételükről szóló
4/2020.(II.27.) számú önkormányzati rendeletet az
alábbi, a helyi lakosságot érintő módosításokkal
fogadta el.

I.) A fizető parkolók üzemeltetési ideje: évente
április 1-től október 31-ig, minden nap.

II.) Bérletek
Az árak bruttó árak, áfát-t tartalmazzák, a bér-

let előállításának költségei nélkül.
Badacsonytomajon bejelentett állandó lakó-

hellyel rendelkezők és badacsonytomaji közüle-
tek részére:

a) Badacsonytomajon bejelentett állandó
lakóhellyel rendelkezők természetes személyek
részére idény bérlet: 6.000 Ft

b) Badacsonytomajon munkahellyel rendel-
kező természetes személyek részére idény bérlet:
10.000 Ft 

c) Badacsonytomaji székhellyel rendelkező jogi
személyek, és jogi személyiséggel nem rendelkező
más szervek részére idény bérlet: 20.000 Ft

Egyéb természetes személyek és közületek
részére idény bérlet: 20.000 Ft

Bővebb felvilágosításért és a bérletek kivál-
tásáért keressenek minket a VN Kft. irodájában,
ügyfélfogadási időben.

Telefon: 0687/571-048; e-mail: info@bvu.hu;
személyesen: Badacsonytomaj, Fő út 14. II. eme-
let; Hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-
12 óráig. Badacsonytomaj VN Kft.

LAKOSSÁGI 
TÁJÉKOZTATÁS Február 24-28. között iskolánk hatodik-hetedik

osztályos diákjai az ausztriai Lackenhof-ban ötnapos
sítáborban vettek részt. Csatlakozott hozzánk néhány
ötödik és nyolcadik osztályos valamint három egykori
diákunk. Elkísért minket ezenkívül még néhány segítő
szülő és tanár is.

Szállásunk kb. 100 méterre volt a sípályától, egy
többemeletes sporthotelben, ahol napi háromszori
étkezésben részesültünk. Innen indultunk naponta
kétszer a sípályák meghódítására. Mindenki kedvére
válogathatott a bőséges, ínycsiklandó svédasztalos
étel- és italkínálatból. Az egész napos sportolás után,
kimerülten, felejthetetlen élményekkel gazdagodva
hajtottuk álomra a fejünket.

Az időjárás is kegyes volt hozzánk, hiszen a fagy-
pont körüli hőmérséklet lehetővé tette, hogy minden
nap jó minőségű pályán tudjunk lecsúszni. Sőt, az
utolsó két napban még friss hó is esett, ami varázs-
latos élménnyé tette a sítábort. Meseszép volt lenézni
az Alpok lankáiról, látni a távolban magasodó hófedte
csúcsokat.  

A kezdő síelők az alappályán síeltek, míg a
tapasztaltabbak kipróbálhatták a nehezebb pályákat
is (erdei pálya, csákányos). A tábor végére mindenki
sítudása sokat fejlődött, hála oktatóink kitartó mun-
kájának és türelmének. Ezúton is köszönjük vala-
mennyi támogatónk és oktatónk segítségét!

Várkonyi Emőke Virág, 7. osztály

ISKOLAI SÍTÁBOR LACHENHOFBAN

Fotó: IskolaFotó: Iskola

Folytatás az 1. oldalról.

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B. Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Napjainkban a világ egy jelentős része úgy látja, hogy a nőknek már nincs
olyan fontos szerepük a társadalomban. Ez azonban nincs így- fogalmazott
nőnapi köszöntőjében Badacsonytomaj polgármestere. Krisztin N. László emlé-
keztetett: a választásokat követően „Ezerarcú Badacsonytomaj” címmel hirdetett
programot az önkormányzat, ebben nagyon fontos szerepet szánnak a tomaji
hölgyeknek, a kislányoktól egészen a nagymamákig.

A városvezető arról is szólt: keresztény alapon nyugvó történelmünknek min-
dig volt olyan asszonya, akire lehetett építeni. Ilyen volt az első emberpár egyike,
Éva, akit az Isten Ádám oldalbordájából teremtett és a férfi társává tette. A másik
ilyen nő pedig Mária, Jézus anyja, a magyarok nagyasszonya, akiben tiszteljük az

örök édesanyát, valamint azokat a tulajdonságokat, amelyeket a ma élő nőkben
szívesen és örömmel látunk, úgy mint a befogadó lelket, a szeretetet és minden
jót, amit csak nő tud adni.

A nőnapi rendezvény résztvevőit Havasi Gábor szórakoztatta „ Egy szál harang-
virág” című könnyűzenei műsorával, majd a badacsonytomaji hölgyek apró meg-
lepetéseket is kaptak a szervezőktől.

A nemzetközi nőnap egyébként a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifeje-
zésének napja, amelyet 1917 óta (Magyarországon 1948 óta) minden év március
8-án tartanak. A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon.

Kálóczi Beáta

A HÖLGYEKET KÖSZÖNTÖTTÉK



BADACSONY 2020. március4 CIVIL – KULTÚRA

www.badacsonytomaj.hu

TÉLŰZŐ MULATSÁGOT TARTOTTAK 
A BADACSONYTOMAJI STRANDON

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Kiszebáb égetéssel űzték el a telet a badacsony-
tomajiak 2020. február 25-én. Az időjárás kegyes volt
a szervezőkhöz és a résztvevőkhöz egyaránt, felhős,
de kellemes elő-tavaszi időben volt részük. A prog-
ram a Városháza tértől indult, ahol a felöltöztetett,
kicsinosított kiszebábot a lakosság tagjai maskarába
öltözve kísérték le a badacsonytomaji strandra. A
máglya közepére állították a kiszebábot, aki a gyufa
sercenése után nem sokkal a tűz martaléka lett,
ahogy a mondóka is mondja, azért, hogy: „Jöjjön a
tavasz, vesszen a tél!” 

Azt est hátralévő részében zsíroskenyérrel, forró
teával és forralt borral vendégelték meg az érdeklő-

dőket. A „Legjobban öltözött maskarás” Gyimesi And-
rás lett, aki értékes nyereményben részesült. 

A kiszebáb égetés előtt a Badacsonytomaji Fia-
talok Fóruma „Pöttyös szoknyák, csíkos zakók” jel-
mezes farsangi buliján a „Legjobb pöttyös szoknya”
viselője Németh Lívia lett, a „Legjobb csíkos zakós”
pedig Vadász Attila lett. Ők szintén a kiszebáb ége-
tésen vehették át a megérdemelt ajándékcsomag-
jukat, melyhez ezúton is gratulálunk!

A téltemetés sikeresnek bizonyult, hiszen a tél
már tovább állt, bízzunk benne, hogy hamarosan
beköszönt az igazi, napsütéses tavasz!

Farkas Judit

HÉVÍZI TELELÉS

Izgatott zajtól volt hangos a Pipitér Óvoda és Mini
Bölcsőde február 14-én délelőtt, amikor is a kicsik
farsangja került megrendezésre.

A gyermekek egyenkénti jelmezes bemutatko-
zása után az óvoda dolgozói vidám, zenés műsorral
örvendeztették meg a kicsiket, melyet hatalmas taps-
sal jutalmaztak az óvodások.

Ebből az alkalomból a gyermekeket hatalmas tor-
tával is meglepte a Szülői Munkaközösség, melyet
jóízűen fogyasztottak el az önfeledt táncot követően.

Pipitér Közös Fenntartású 
Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde

A néphagyományhoz igazodva idén is síppal-
dobbal, felvonulással és kiszebáb égetéssel űztük el
a hideget, betegséget, rosszkedvet az intézmény-
ből.

Programunkat délután a családok bevonásával

mintegy 150 fő részvételével jó hangulatú rendezvény
keretében bonyolítottuk le. A vidámság mellé volt
népzene, ropogtatnivaló és forró tea is.

Pipitér Közös Fenntartású 
Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde

GYERMEKFARSANG
AZ ÓVODÁBAN

TÉLKERGETÉS AZ ÓVODÁBAN

Fotó: ÓvodaFotó: Óvoda

Fotó: Héring AttilaFotó: Héring Attila

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Kiss
József Alapítványnak a Hévízen töltött napokért.

A Badacsony újságból értesültünk a lehetőségről,
amit Sall Csaba kuratóriumi elnök kedves és alapos
tájékoztatója után igénybe is vettünk.

A szállás központi fekvésű, tiszta, jól felszerelt,
gyalogosan minden látnivaló és a fürdő is könnyen
megközelíthető.

A téli szürke hétköznapokból való kiszakadásra
nagyszerű alkalom, szívből ajánljuk kedves nyugdíjas
társainknak.

Éljenek a lehetőséggel!
Nagy Eörsné Horváth Magdolna 

és Szántainé Ruzsa Mariann

Tájékoztatjuk Tisztelt Sporthorgászokat, hogy
a strandokon a partról történő horgászatra 2020.
április 30-ig van lehetőség. Kérjük, hogy a horgá-
szat alatt keletkező hulladékot a kihelyezett hul-
ladékgyűjtőkbe tegyék. 2020. április 19-25-ig IBCC
bojlis horgászverseny kerül lebonyolításra, de
ezen időszak alatt is van lehetőség a parton tör-
ténő sporthorgászatra.

Badacsonytomaj VN KFT. 

SPORTHORGÁSZOK
FIGYELEM!



A badacsonyi TOURINFORM IRODA segít!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a szobakiadókat, hogy irodánk segítséget nyújt az NTAK regisztráció

elvégzéséhez. Amennyiben valakinek decemberben nem sikerült megcsinálni az NTAK regisztrációt a
www.ntak.hu oldalon, keressen bennünket február hónapban is bátran!

Ha technikai segítségre van szükség a regisztrációval vagy a szálláshelykezelő szoftverrel kapcso-
latban, keressék a 06-1/5858-588-as telefonszámot hétfőtől vasárnapig 0-24 óra között, vagy írjanak e-
mailt az ugyfelszolgalat@ntak.hu címre! További információt valamint a felhasználással kapcsolatos tud-
nivalókat a www.info.ntak.hu oldalon találhatnak.
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Március 21. - Tavaszi zsongás a Szent György-
hegyen

A kellemes tavaszi hegybejárás során megismer-
kedünk e csodás hegy kialakulásával, gazdag élő-
és élettelen természeti értékeivel, kultúrtörténeté-
vel. Ezen a tavaszi délelőttön még a hegy sárká-
nyának históriája sem marad titokban előttünk! Tarts
velünk és szakképzett túravezetőnkkel, és böngés-
szük végig ezt a kevésbé ismert vulkáni hegyoldalt!
Gyülekező: 9:45 órától; Kisapáti temető melletti par-
koló. Indulás: 10:00 óra. Útvonal: Kisapáti temető –
Szent Kereszt-kápolna – Turistaház – „Jégbarlang”
– bazaltorgonák – hegytető – Oroszlánfejű-kút –
Tarányi-ház – Lengyel-kápolna – Csepegő-forrás.

Április 11. - Holdfénytúra a Badacsonyon
A szakvezetéses túra során megismerkedünk a

hegy minden titkával, közben macskabaglyok félel-
metes hangja töri meg a csillagfényes est csendjét.
A Kisfaludy-kilátóból páratlan látvány tárul szemünk

elé: a Hold ezüsthidat feszít ki a Balaton víztükrére,
másik oldalon pedig a Káli-medence falvainak
gyöngyfüzérszerűen fénylő csodáiban gyönyörköd-
hetünk. Tapasztalt túravezetőnk segítségével egy
igazán egyedi túraélményt próbálhatsz ki. Az esti,
holdfényes Badacsonyt sokan nem ismerik. Te ne
légy köztük! Gyülekező: 18:15 órától; Szegedy Róza
Ház Irodalmi és Bormúzeum, Badacsony, Kisfaludy
út 17. Indulás: 18:30 óra. Útvonal: Szegedy Róza-ház
– Rózsakő – Hertelendy-emlék – Kisfaludy-kilátó.
Április 25. - Agárkosbor túra a Badacsonyon

Botanikai túránk során megismerkedünk a Bada-
csony egyetlen orchidea fajával, az agárkosborral.
Az agárkosbor, a kosborfélék vagy orchideafélék
családjába tartozó védett növényfaj. Ezt az egye-
dülálló lilás virágú növényt fürkésszük ki hegyünkön,
szakvezetőnk segítségével. A sztyeppek, rétek, szi-
kes puszták orchideája is megtalálható a badacsonyi
bányaudvarokban, így nem feltétlen kell az Alföldre
menni, hogy megcsodáljuk e pompás növényt! Ter-

mészetesen emellett a hegy többi élő-és élettelen
természeti értékei is ismertetésre kerülnek e könnyű
séta során. Gyülekező: 9.45 óra; Badacsonytomaj,
Korkováni parkoló (Badacsony-hegy északi oldalán,
Köbölkút hegynél lévő parkoló; (Google  map:
Köbölkút/Korkován). Indulás: 10:00 óra. Útvonal:
egykori bazaltbányák udvarai.

A túrákon való részvétel regisztrációhoz kötött! 
Részvételi díj: gyermekeknek: 6 éves korig: ingye-

nes; 6-14 éves korig:  500,- Ft/fő; felnőtteknek:
1.000,- Ft/fő. A részvételi díj a helyszínen, készpénz-
ben fizetendő a túravezetőnél. Túravezető: Árvai
Gábor geo- és madarász túravezető; +3670/264-
5919. Regisztrálás: email: badacsonytoma@tourin-
form.hu; tel.: +36-87/531-013 (Tourinform Badacsony).

Túracipő, megfelelő túraöltözet, esti túrákhoz
pedig zsebláma ajánlott. A szakvezetéseken min-
denki saját felelősségére vesz részt.

Részletek: www.badacsony.com/turak 

SZAKVEZETÉSES ÉLMÉNYTÚRÁK TAVASSZAL

NTAK REGISZTRÁCIÓ MÁRCIUSBAN IS!

Ideiglenesen új címen: 
Badacsony, Park utca 5. (Halászkert Hotel recep-
ciója előtt). Tel.: +36-87/531-013; email: badacsony-
tomaj@tourinform.hu; web: www.badacsony.com

Nyitvatartás: április 30-ig hétköznapokon 10-16h

TOURINFORM IRODA
– ÚJ CÍMEN!

TOURINFORM HÍREK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az előző évekhez hasonlóan ismét lehetőség nyílik a tavaszi és őszi időszakban egynyári és évelő virágok, beültetett
kaspók, valamint virágföld vásárlására.

Az árusítás helye: Badacsonytomaj,  Káptalantóti u.50.
A tavaszi árusítás ideje: 2020. április 10-től május 31-ig hétfőtől-péntekig 8.00-16.00, szombat 8.00- 13.00 Badacsonytomaj VN KFT.

EGYNYÁRI ÉS ÉVELŐ VIRÁGOK

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület egész évben
nyitva tartó tagjai, vendéglátók és borászatok különleges
borvacsorákkal várják a bor és gasztronómia szerelmeseit
márciusban is. A Borbarangolás borvacsorák szombat
esténként páratlan lehetőséget nyújtanak, hogy szó szerint
testközelből ismerjük meg az adott pincészet vagy étterem
tulajdonosát és családját.

Az idei Borbarangolás évadban a borok és az ízletes
vacsorák mellett minden helyszínen más-más kísérő műsor
is színesíti még az estét: koncertek, dűlő- vagy pincetúra,
fajtakóstoló és egyéb meglepetés programok. A vacsora
végén minden vendég ajándékot is kap a házigazdától. A
borvacsorákon előzetes bejelentkezéssel lehet részt venni,
és érdemes időben foglalni a nagy érdeklődére való tekin-
tettel. Menüsor: www.badacsony.com/borbarangolas/
Márciusi, áprilisi borvacsoráink:
március 14., 18.00 óra – Domaine Edegger (+36-20/216-1757)
március 21., 18.00 óra – Borbély Családi Pincészet (+36-
30/927-1414)
március 28., 18.00 óra – Borbarátok Vendéglő – Fata Pince
(+36-87/471-000)
április 4., 18.00 óra – Németh Pince (+36-70/772-1102)
április 18., 18.00 óra – Váli Péter Borászata (+36-30/940-
5232)
április 25., 18.00 óra – Villa Tolnay Bor –és Vendégház (+36-
30/518-4540)



NAGY MAGYAR SIKEREK A NEMZETKÖZI BORVERSENYEKEN
TAROLT A VARGA PINCÉSZET
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55 arany- és ezüstérmet nyert Magyarország a
tavalyi 33-al szemben az év első két nagy nem-
zetközi borversenyén, a német Mundus Vinin és a
francia Vinalies Internationales-en. A párizsi 7
aranyból 4-et nyert a Varga Pincészet, a német-
országi 20-ból 5-öt, de jól szerepelt a Grand Tokaj
is a három aranyérmével. A Varga Pincészet tulaj-
donosai azt hangsúlyozták, hogy nincs annál jobb
magyar bormarketing, mint hogy le tudjuk győzni
a nemzetközi vetélytársakat, illetve hogy sokat
várnak a következő évektől. 

Megkezdődött a tavasztól őszig tartó 2020-as
nemzetközi borversenyszezon. Az első hírek a
német Mundus Vini és a francia Vinalies Internati-
onales borversenyekről érkeztek. A két borverse-
nyen a tavalyi 33 arany- és ezüstéremhez képest
idén 55-öt nyert Magyarország. Párizsban a 26
éremből 7 volt arany- és 19 ezüstérem. Az aranyér-
mek közül négyet nyert a Varga Pincészet, a mara-
dék hármon másik három pincészet osztozott. A
német nemzetközi borversenyen 20 aranyat, ebből
2 nagyaranyat és 9 ezüstérmet nyert Magyarország.

A legtöbb aranyérmet, ötöt a Varga Pincészet kapta,
de kiemelkedően szerepelt egy nagyarany és két
aranyéremmel a Grand Tokaj is. A többi 12 aranyér-
men 11 pincészet osztozott. 

„Fantasztikus évünk volt tavaly, - elemez Varga
Péter, alapító tulajdonos - a nemzetközi borverse-
nyeken minden magyar csúcsot sokszorosan felül-
múltunk és túlszárnyaltunk. Nagyon boldogok
vagyunk, hogy az álom folytatódik az idei évben is.
Különösen, hogy egyéni sikereink mellett részesei
lehetünk a magyar bor, a magyar pincészetek álta-
lános nemzetközi sikereinek. Véleményünk szerint
nincs annál jobb bormarketing, mint amikor sikerül
legyőzni nemzetközi vetélytársainkat.”

„Sok erőt merítünk ezekből az elismerésekből,
amire nagy szükségünk van, hogy megtartsuk a
folyamatos fejlődés lendületét. A badacsonyiak
mellett már a feldebrői birtokunk egri borai is egyre
több aranyérmet nyernek.” – nyilatkozta Varga Máté
Péter, tulajdonos. 

Mundus Vini borverseny 
– Varga Pincészet aranyérmes borai:

Badacsonyi Olaszrizling Jégbor 2010
Varga Royal Egri Hárslevelű késői 2017
Varga Royal Egri Hárslevelű késői 2018
Aranymetszés Olaszrizling késői 2018
Aranymetszés Debrői Hárslevelű késői 2018

Vinalies Internationales borverseny 
– Varga Pincészet aranyérmes borai:

Aranymetszés Debrői Hárslevelű késői 2018
Aranymetszés Badacsonyi Szürkebarát késői 2015
Aranymetszés Friss Sauvignon Blanc 2019
Varga Royal Egri Hárslevelű késői 2017Fotó: Varga PincészetFotó: Varga Pincészet

A Balaton-felvidéken ismert farsangi népszoká-
sokkal ismerkedhettek meg a közelmúltban a helyi
fiatalok. A farsangi ünnepkörből néphagyományra
épülő szokások ugyan nem maradtak fenn Bada-
csonytomajon, azt viszont lehet tudni, hogy ebben
az időszakban bálokat rendszeresen tartottak hely-
ben, ostort csattogtattak és láncot csörgettek a tele-
pülés utcáin – mesélte a fiataloknak Nagy László.
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézményének megbízott vezetője előadásában
arról is szólt: bár a településen nem ismertek farsangi
szokások, a Balaton-felvidék bővelkedett a tájegy-
ségre jellemző és a farsanghoz kötődő népszoká-
sokkal, ilyen volt a kakasütés, a tuskóhúzás mellett
az asszonyfarsang szokása is- tudtuk meg. 

A farsang egyébként a vízkereszttől húshagyó-
keddig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elneve-
zése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok,
mulatságok, népünnepélyek jellemzik.

Az előadáson az is elhangzott: a farsang eredete
az 1600-as évekre tehető, a bálok hagyományát
pedig XIV. Lajos indítja el, kezdeményezése később
meghódítja egész Európát. A karneválokat később
Olaszország emeli a legmagasabb szintre, a velencei
karneválra a világ minden tájáról kíváncsiak ma is.
Magyarországra csak a dualizmus korában érnek el
az ehhez az időszakhoz kapcsolódó bálok, mulatsá-
gok.

Nagy László előadásában kiemelte: minden nép
addig tartja meg identitását, amíg a hagyományaira
tud építeni. A kulturális intézmény megbízott vezetője

előadásában azt is hangsúlyozta:  az a nemzet, amely
ápolja a hagyományait, de képes a megújulásra is,
az előtt hosszú jövő áll.

FARSANGI SZOKÁSOKRÓL FIATALOKNAK

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta
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PROGRAMAJÁNLÓ

Folly Arborétum nyílt nap: 
Ingyenes családi nyílt napunkat idén április 18-án tart-
juk, ahol egész nap színes programokkal várjuk a család
minden tagját. A kellemes időtöltésről egyedülálló
fenyőfáink, cédrusaink, kalandos játszóterünk, ízletes
boraink, ínycsiklandó ételeink és fellépőink gondos-
kodnak. A Nyílt Napon hirdetjük meg a hagyományos
tobozaukciónkat is.

Ízelítő a programokból: 
• Hangácsi Márton koncert 
• Szakonyi Milán és Hajdú Klára koncert 
• Other Planet koncert 
• Vezetett arborétumi séta 
• Arcfestés 
• Fanyűvő Játékpark 
• Kézműves vásár. 

www.folly.hu 
– – –

„A Passió története” – Földi István esperes, plébá-
nos előadása, 2020. április 1. szerda 19:00, Egry József
Művelődési Ház

– – –
Nagyszombati körmenet, 2020. április 11. szombat

– – –
Locsolóbál, 2020. április 12. vasárnap, Egry József
Művelődési Ház

– – –
Tojásfa díszítés, 2020. április 13. hétfő, Városháza tér

– – –
Hagyományőrző locsolás Badacsonytomajon, 2020.
április 13. hétfő, Városháza tér

A FOLLY  
ARBORÉTUMBAN

április 18.

Április 8. Nagyszerda
15.00: Bűnbánati liturgia, gyónási lehetőség!

Április 9. Nagycsütörtök
16.30: Kővágóörs, Szentmise

18.00: Badacsonytomaj, Szentmise és virrasztás
Április 10. Nagypéntek

15.00: Badacsonytomaj, Nagypénteki liturgia
Április 11. Nagyszombat

20.00: Badacsonytomaj, Feltámadási liturgia
21.30: Feltámadási körmenet
Április 12. Húsvétvasárnap

8.00: Badacsonytomaj, Ételszentelés
8.30: Ábrahámhegy, Szentmise

10.00: Badacsonytomaj, Szentmise
11.30: Kővágóörs, Szentmise

Április 13. Húsvéthétfő
8.30: Balatonrendes, Szentmise

10.00: Badacsonytomaj, Szentmise

KEGYELEMTELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

B.tomaji SE Bonvino – Balatonfüredi FC 2020.03.14. 15:00, Badacsonytomaji Sportpálya
Balatonalmádi SE - B.tomaji SE Bonvino 2020.03.22. 15:00, Balatonalmádi Sporttelep
Péti MTE - B.tomaji SE Bonvino 2020.03.28. 16:00, Péti MTE Sporttelep
B.tomaji SE Bonvino – TIAC VSE 2020.04.04. 16:30, Badacsonytomaji Sportpálya
Magyarpolány SE - B.tomaji SE Bonvino 2020.04.12. 17:00, Községi SE
B.tomaji SE Bonvino – Csetény SE 2020.04.18. 17:00, Badacsonytomaji Sportpálya
Úrkút SK - B.tomaji SE Bonvino 2020.04.25. 17:00, Úrkút Sporttelep
B.tomaji SE Bonvino – ADA-BAU Várpalotai BSK 2020.05.02. 17:00, Badacsonytomaji Sportpálya
Devecser SE - B.tomaji SE Bonvino 2020.05.09. 17:00, Devecser SE
B.tomaji SE Bonvino – Fűzfői AK 2020.05.16. 17:00, Badacsonytomaji Sportpálya
Herendi PSK - B.tomaji SE Bonvino 2020.05.23. 17:00, Herendi Porcelán SK
B.tomaji SE Bonvino – Tihanyi FC 2020.05.30. 17:00, Badacsonytomaji Sportpálya

A NAGYHÉT 
SZERTARTÁSRENDJE

2020. HÚSVÉT

BADACSONY TIZEDJÉRE IS 
JÖTT, LÁTOTT, GYŐZÖTT

A BADACSONYTOMAJI SE BONVINO
TAVASZI BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI

Fotó: Héring AttilaFotó: Héring Attila

Február utolsó napján tizedik alkalommal mutat-
kozott be a Badacsonyi Borvidék a szakmai és
nagyközönségnek a budapesti New York Palota
Róma termében és annak előterében. Összesen 33
borászat és 10 turisztikai szolgáltató hozta el és
mutatta be kínálatát.

„Csaknem 800 vendég látogatta meg a rendez-
vényt, ami igazi rekordnak számít. Az eseményt szé-
les szakmai és sajtóérdeklődés kísérte” – tájékozta-
tott Váli Péter borász, a szervezőbizottság elnöke, aki
szerint a budapesti borvidéki kóstolók közül mindig
kiemelkedik ez a rendezvény, részben, mert igazi
összefogás és együttgondolkodás jellemzi kezde-
tektől fogva. A bemutatkozó borászatok és egyéb
kiállítók maguk szervezik az eseményt, az őket
tömörítő Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
segítségével.

Mind a szakmai meghívottak, mind a nagykö-
zönség részéről nagyon komoly dicséretet kaptak a
borászatok által kínált borok. Jelentős minőségi fej-
lődés tapasztalható az elmúlt 10 évben a Badacso-
nyi Borvidéken, sőt az is elmondható, hogy ez ma
hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő borvidéke. 

A látogatók örömmel fogadták a badacsonyi nya-
ralás tervezéséhez szükséges információkat is,
ugyanis a borászatok mellett szálláshelyek, vendég-

látóhelyek, helyi termékek (kézműves sajtoktól kezd-
ve a házi káposztás rétesen keresztül a helyi piac tel-
jes kínálatáig), valamint programhelyszínek, illetve a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park is bemutatkozott, tel-
jessé téve a Badacsony-élményt. 

A szervezők születésnapi meglepetéssel is
készültek a látogatók számára: minden vendég egy,
a tízedik jubileumi esemény logójával ellátott boros
kelyhet és boros dugóból készült kulcstartót kapott
ajándékba. 

A Vivaldi teremben a rendezvényt kísérő hagyo-
mányos mesterkurzusok is teltházzal zajlottak:

Dr. Csizmadia András, a BorSchola alapítója és
vezetője, főiskolai docens (BGE), tanár, szakújságíró,
borszakértő, a Magyar Bor Akadémia tagja a vakkós-
toló során kiválasztott legjobb tételek és a hozzájuk
illő ételek mentén mutatta be a borvidék kiválóságát,
dr. Mészáros Gabriella DipWSET nemzetközi bor-
akadémikus, a Borkollégium alapító oktatója pedig
az elmúlt 10 év nagy évjárataiban készült borokon
keresztül tette ugyanezt.

A látogatók kedvenceket is választhattak: nyere-
ményjáték során a számukra legkedvesebb bada-
csonyi borászukra és badacsonyi borukra, valamint
a kedvenc turisztikai kiállítójukra adhatták le szava-
zatukat.              Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület

Folytatás az 1. oldalról.



„Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek
az emberek, tegyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény
és a próféták.” (Mt 7,12)

Hányszor megesett, hogy az életünk fontos dön-
tései során biztos iránytűt kerestünk, hogy hozzá iga-
zodva megtaláljuk a helyes utat. Keresztények lévén
feltettük a kérdést, hogy mi az evangélium lényege, a
kulcs Isten szívéhez, hogy itt és most a gyermekeiként
éljünk? És íme, itt van Jézusnak ez az igéje, éppen a
mi esetünkre, világos és azonnal érthető, élhető fel-
szólítás. Máté evangéliumából származik, Jézus nagy
beszédében, a hegyi beszédben hangzik el, melyben
Jézus elmondja, hogyan éljünk minden ízében keresz-
tény életet. Ő maga ebben a tömör megállapításban

foglalja össze egész üzenetét. Manapság, amikor mély
és jelentőségteljes, ám rövid és találó üzenetekre
vágyunk, fogadhatnánk úgy ezt az igét, mint egy érté-
kes tweet üzenetet, amelyet érdemes pillanatról pilla-
natra észben tartanunk. 

„Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek
nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik. Mert ez
a törvény és a próféták.”

Jézus arra hív, hogy bújjunk a másik ember bőrébe,
hogy jobban megértsük, mit tehetünk érte. Ő is ezt
tette, amikor irántunk való szeretetből hozzánk hasonló
emberi testet öltött. Tegyük fel a kérdést, hogy mit is
várunk mi a szüleinktől, a gyerekeinktől, a kollégáktól,
a kormányon lévő felelősöktől és a lelki vezetőktől:

megértést, meghallgatást, befo-
gadást, anyagi támogatást a szük-
ségünkben, de őszinteséget,
megbocsátást, bátorítást, türel-
met, tanácsot, útmutatást és fel-
világosítást is… Jézus számára a
törvény beteljesítését és a lelki
élet teljes gazdagságát az említett
belső magatartás és a belőle faka-
dó konkrét tettek jelentik. Ez az
„aranyszabály” egyetemes tanítás,
mely megtalálható az emberiség
fejlődése során kifejlődött külön-
böző vallásokban, kultúrákban és
hagyományokban . Ez az alapja
minden hiteles emberi értéknek,
amelyek a szolidáris és igazságos

emberi kapcsolatok által a békés együttélés építőkövei
lehetnek.

„Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek
nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik. Mert ez
a törvény és a próféták.”

Ez az ige arra hív, hogy legyünk találékonyak és
nagylelkűek, kezdeményező jóakarattal forduljunk min-
denki felé, verjünk hidat azok felé, akikkel nem vagyunk
barátságban, ahogy Jézus mondta és tette. Ehhez tudni
kell kilépni önmagunkból, hogy hiteles tanúságot
tegyünk a hitünkről. Chiara Lubich így bátorít: „Próbáljuk
meg! Ha így élünk meg egy napot, az egy egész élettel
felér. […] Soha nem tapasztalt öröm fog elárasztani. […]
Isten velünk lesz, mert ő ott van, ahol szeretnek. […]
Néha esetleg lassabban haladunk, kísértés ér, hogy
elbátortalanodjunk és abbahagyjuk. […] De ne tegyük!
Bátorság! Isten megadja hozzá a kegyelmet. Kezdjünk
mindig újra! Ha kitartunk, meg fogjuk látni, hogy a világ
megváltozik körülöttünk. Látni fogjuk, hogy az evan-
gélium lenyűgöző életet fakaszt, fényt gyújt a világban,
ízt ad a létünknek, és magában hordozza minden prob-
léma megoldását. És nem lesz nyugtunk, amíg el nem
mondjuk másoknak is rendkívüli tapasztalatunkat: bará-
tainknak, akik megértenek, a rokonainknak, bárkinek,
akiről ezt úgy érezzük. És újraszületik a remény.”  

„Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek
nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik. Mert ez
a törvény és a próféták.”

Ramiro már nagyon régen ott dolgozik a munka-
helyén. Megtudja, hogy új kollégák érkeznek. Fölteszi
magának a kérdést: „Ha először lépnék be ebbe az
irodába, vajon mit szeretnék itt találni? Mitől érezném
jól magamat?” És nekilát helyet csinálni, a többi kollé-
gájával együtt új íróasztalokat keres. Barátságos mun-
kahelyeket rendeznek be, az új kollégák pedig derűs
légkört és nagyobb összefogást találnak.
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