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Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete szeretettel köszönti a településen
élő édesanyákat, nagymamákat Anyák Napja
alkalmából!
„Szeretetük átlát a hegyeken, hétmérföldes csiz-
mával lépked a szeretetük, s egy léghajót elkor-
mányoznak a szeretet erejével, ha rajta utazik
gyermekük.” (Örkény István)
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MEGÚJULÓ VÁROSI STRANDOK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) a hagyományoknak megfelelően
nagyszombaton, április 3-án indította el idei első menetrend szerinti
és sétahajóit. Az utazási feltételek a járványügyi helyzethez és a
kormányzati intézkedésekhez igazodnak. A társaság bizakodva
tekint a 2021-es balatoni szezon elé, a tradíció és modernizáció
jegyében nagyszabású programsorozattal, látványos aktivitások-
kal, felújított hajókkal ünnepli a balatoni hajózás 175. jubileumát.

ELINDULT A 175. JUBILEUMI 
HAJÓZÁSI SZEZON A BALATONON

KÖSZÖNTJÜK 
AZ ÉDESANYÁKAT
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A Balaton-parti települések már javában a nyári
szezonra készülnek, abban bíznak, hogy a járvány-
helyzet enyhülésével pünkösdkor már fogadni tudják
a vendégeket a tóparti strandok is. Nincs ez máshogy
Badacsonytomajon és környékén sem- mondja
Rakics Anna. A VN Kft. ügyvezetője jelezte: épp most
fejeződött be egy felújítási sorozat helyben. 

A több tízmillió forint értékű beruházás keretében
a badacsonytomaji strandon a vizesblokkot újították
fel, egységes arculattal információs táblák kerültek
kihelyezésre valamint kültéri öltözők is létesültek a
tavaly ötcsillagos minősítést elnyert strandon. 

Rakics Anna közölte: a fejlesztések sora itt még
nem ér véget, hiszen szintén a város egy sikeres
pályázatának köszönhetően a tomaji strandon fel-
újítják a gyepszőnyeget, megújul a wifi-hálózat és a
baba-mama szoba felszereltsége is, utcabútorok és
hulladékgyűjtők kerülnek még beszerzésre.

A badacsonyi strandon a meglévő térkőburkolat
kerül felújításra, itt is korszerűsítik a wifi-hálózatot
valamint értékszekrényeket, új utcabútorokat és hul-
ladékgyűjtőket vásárolnak majd. 

Az ügyvezető hozzátette: mindkét strandi helyszín
esetében úszóstégek is vízre kerülnek az idei sze-
zonban, várhatóan a vendégek nagy örömére.

Kálóczi Beáta

FEJLESZTÉSEK ÉS MEGÚJULÓ SZOLGÁLTATÁSOK 
A HELYI STRANDOKON

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) a hagyományok-
nak megfelelően nagyszombaton, április 3-án indította
el idei első menetrend szerinti és sétahajóit. Az utazási
feltételek a járványügyi helyzethez és a kormányzati
intézkedésekhez igazodnak. A társaság bizakodva
tekint a 2021-es balatoni szezon elé, a tradíció és
modernizáció jegyében nagyszabású programsoro-
zattal, látványos aktivitásokkal, felújított hajókkal
ünnepli a balatoni hajózás 175. jubileumát.

A 175. személyhajózási szezon kezdetével az év
minden napján üzemelő kompszolgáltatás mellett,
április 3-tól hétvégente már hajóval is felkereshetők a
Balaton leglátogatottabb települései, több kikötőben
a sétahajózás is elérhetővé vált. A Balaton két partját
összekötő kirándulójáratok az áprilisi hétvégéken napi
4 alkalommal közlekednek Siófok-Balatonfüred-Tihany
és Fonyód-Badacsony útvonalakon, emellett Siófokon,
Balatonfüreden, Badacsonyban és Keszthelyen elin-
dultak a sétahajók is a húsvéti hétvégétől.  Májustól
újabb kikötők kapcsolódnak be, a hét valamennyi nap-
ján.  A kedvelt programhajók a nyári főszezonban lesz-
nek elérhetőek.

2021-ben számos újdonsággal és változatlan jegy-
árakkal várja a BAHART a hajózni vágyókat.

• Több hajón megújultak a külső és belső burkola-
tok, a bútorzat és a büfétér.

• A hajókon található utastájékoztató eszközökön a
balatoni hajózás 175 éves történelmét és a Balaton-

parti települések látnivalóit, szolgáltatásait bemutató
kisfilmeket ismerhetnek meg az utazók.

• A települések közötti hajójáratokon gyereksarok
várja a családosokat a járványügyi szabályok enyhü-
lését követően.

• Az idei hajózási főidényre megújul a társaság hon-
lapja, amely mobileszközökön is könnyen kezelhető
lesz. A korszerű kereső gyors és széles körű tájékoz-
tatást biztosít a települések közötti menetrendi, prog-
ram- és sétahajók indulási időpontjairól, szolgáltatá-
sairól.

• A jegypénztárakban továbbra is megvásárolható
a BAHART kártya több típusa, melyek jelentős ked-
vezményt biztosítanak a jegyek árából.

A BAHART méltóképpen szeretné megünnepelni
a balatoni hajózás 175. évfordulóját, így színes rendez-
vényekkel, közönségeseményekkel, akciókkal, nyere-
ményjátékokkal és a tradíciók előtt tisztelgő esemé-
nyekkel készül, amint azt a járványügyi helyzet lehe-
tővé teszi. 

A kialakult járványügyi helyzethez alkalmazkodva
visszavonásig az alábbi átmeneti utazási feltételekkel
biztosítja a BAHART a személyhajózás biztonságát:

• A hajók zárt és nyitott utastereiben, fedélzeti
részein, valamint a kikötők területén kötelező az orrot
és szájat eltakaró szájmaszk viselése, ennek hiányában
a pénztárosok megtagadhatják a jegykiadást, a sze-
mélyzet pedig a hajóra történő felszállást. Szájmaszkot
a pénztárakban nem árusítanak.

• Az egymástól számított 1,5 méteres távolságot a
kikötőben, a pénztáraknál és a hajók fedélzetén is – az
egy háztartásban élők kivételével – be kell tartani. 

• A hajókon szállítható utasok számát korlátozott,
hogy a távolságtartás feltételei biztosítottak legyenek.

• A megváltott menetjegyek kizárólag a jegyen sze-
replő, adott időpontra szóló utazásnál használhatók
fel, ugyanazon útvonalon korábbi vagy későbbi járatra

nem érvényesek - az utasok szá-
mának tervezhetősége miatt.

• A települések között közlekedő menetrendi jára-
tokra javasolt retúrjegyek vásárlása, az ismételt pénztári
sorban állás elkerülése érdekében.

• A BAHART arra kéri utasait, lehetőleg kerüljék a
készpénzes fizetést, ezzel is növelve a biztonságot.

• Az érvényben lévő járványügyi előírásoknak meg-
felelően a hajókon a büfészolgáltatás egyelőre nem
elérhető, amint a szabályozás lehetővé teszi megnyit-
nak a hajóbüfék.

Igazodva a kormány járványügyi intézkedéseihez,
az este nyolc órai hazaérkezési szabályhoz, a kompjá-
ratok április 2-től továbbra is Szántódrévből 6.40-18.40
óra között, Tihanyrévből 7:00-19:00 óra között 40 per-
cenként indulnak. A kompjáratokat szükség esetén a
menetrend felfüggesztésével sűrítik!

A BAHART folyamatosan nyomon követi a kor-
mányzati rendelkezéseket és előírásokat, ennek men-
tén biztosítja a személyhajózási és kompközlekedés
szolgáltatást. Ezekről, és az adott napi aktuális járatin-
dulási időpontokról a társaság hivatalos honlapján
(www.bahart.hu) érdemes rendszeresen tájékozódni.
Az utazóközönség gyors és szakszerű tájékoztatása
céljából a BAHART Ügyfélközpont (+36 84 30 050) is
rendelkezésére áll. 

Az élményhez hajó visz: a BAHART mindenkit sze-
retettel vár a fedélzetre 2021-ben is!    Forrás: BAHART

TRADÍCIÓ ÉS MODERNIZÁCIÓ – ELINDULT 
A 175. JUBILEUMI HAJÓZÁSI SZEZON A BALATONON
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Folytatás az 1. oldalról.



Badacsonytomaj Város Önkormányzat képvise-
lő-testülete szomorú szívvel értesült arról, hogy Zanyi
Károlyné, Gitta néni életének 87. évében elhunyt.

Gitta néni a badacsonytomaji generációk sorát
tanította, nevelte. Végtelen szeretettel és türelemmel
fordult a gyerekek, a szülők felé. A családja, a tanítói
munkája mellett fontos része volt a helyi közösség-
nek is. Munkájának, életútjának elismeréseként, a
település lakóinak köszöneteként, Badacsonytomaj
Város Önkormányzata 2005-ben, "Badacsonytomaj
Nevelésügyéért" kitüntetésben részesítette. A képvi-
selő-testület részvétét fejezi ki Gitta néni családjának.
Nyugodjék békében! 

Badacsonytomaj Városa búcsúzik Zapletál József-
től, a Tatay Sándor Általános iskola tanárától is, aki az
iskola szakmai-, közösségi- és sportéletének egyik
motorja volt és tragikus hirtelenséggel távozott az élők
sorából.

Közismert a településen, hogy Zapletál tanár úr
imádta a munkáját. Szaktanárként, a Diákönkormányzat
vezetőjeként, sportszerető emberként mindent meg-
tett iskolánk tanulóinak egészséges szellemi és testi
fejlődéséért. A kollégái, a gyermekek és a szülők is
nagyon szerették nyílt, őszinte, emberséges hozzáál-
lásáért. Iskolai tevékenysége mellett kihagyhatatlan,
és önzetlen segítője volt a város közösségi és sport-
életének.

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az aktív
életéért, a településért végzett sokrétű, áldozatos mun-
kásságáért és őszinte részvétét fejezi ki a családjának!

Emlékét szívünkben megőrizzük! Nyugodjék béké-
ben! Forrás és fotók: facebook.com/ 

Badacsonytomaj Képviselő Testület 2019-2024

Badacsonytomaj VN Kft. 2021. április 14-től meg-
kezdte a Káptalantóti úti telephelyén balkonnövé-
nyek, zöldségpalánták, és egynyári növények érté-
kesítését. A megszokott növényeken kívül kapható
még virág- és palántaföld, tápoldatok, és ültető edé-
nyek (balkonládák). Anyák napjára kaphatók lesznek
cserepes dísznövények és virágcsokrok.

Várjuk régi és új vásárlóinkat az alábbi időpon-
tokban: 

Nyitás:  2021. április 14. 8 óra.
Nyitva tartás: szerda-péntek  800 -  1630

szombat 800 – 1300

A tavalyi évhez hasonlóan lehetőség van kérni
kiszállítást Badacsonytomaj közigazgatási területén
belül, 5.000 Ft feletti vásárlás esetén. A szállításért
külön díjazást számítunk fel. A kiszállításhoz kérjük adja

meg nevét, pontos lakcímet és egy telefonszámot.
Információért április 14-től a 0620/3889-285 tele-

fonszám hívható, nyitvatartási időben.
Badacsonytomaj VN Kft.
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2021. évi húsvéti készülődés és az ünnepre való
hangolódás jegyében a település különböző pontjára
dekorációkat helyeztünk ki. (Badacsonytomaj, Bada-
csonyörs, Badacsony). A tavalyi évben készített nyu-
lak és tojások mellé az idei évben újabb vidám figurák
készültek, valamint egy hungarocell nyúl figura, mely
reméljük elnyerte a lakosság és a fotózkodók tetszé-
sét.

Külön köszönjük a Badacsonyörsi Érdekvédelmi
Egyesületnek az örsi tojásfára készített díszeket, vala-
mint Bolf Sándornak a felajánlott szalma bálákat és
kollégáinknak a kreatív munkát!

Badacsonytomaj VN Kft.

HÚSVÉTI 
DEKORÁCIÓ

Badacsonytomaj VN Kft. 2021. április 21-től
megkezdi a nyári szezonra vonatkozó strandi bér-
letek értékesítését. A bérletváltásra az idei évben
a Káptalantóti úton lévő telephelyünkön lesz
lehetőség, nyitvatartási időben.

Szerda-péntek 800-1600

Szombaton 800-1300

Fizetés: készpénz, bankkártya, Szép kártya
Kérjük, bérletváltáshoz hozza magával a meg-

lévő bérletét és lakcímigazoló kártyáját, abban
az esetben, ha nincs még bérlete, akkor egy iga-
zolvány képet is.

Egyéb információért keressenek minket az
alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 87/571-048 
vagy 30/242-6148

e-mail: info@bvu.hu

SZEZON BÉRLET
ÉRTÉKESÍTÉS

VIRÁGVÁSÁR
„Kertészkedés jót tesz a testnek és a léleknek”

BÚCSÚZUNK...



Április 22. a Föld Napja. A jeles alkalomról idén is
megemlékeztek a badacsonytomaji Pipitér Óvodában
és Bölcsődében. A gyermekek az óvónénikkel közösen
seprűt és lapátot ragadtak és felseperték az udvart,
ahol virágokat is ültettek. A Föld napja kapcsán több
napon át foglalkoztak a környezetvédelemmel, a víz-
használattal vagy a szelektív hulladékgyűjtéssel, a kéz-
műves foglalkozások keretében pedig csodaszép
alkotások készültek a legszebb bolygóról, a Földről.

A Föld Napjáról: Az első Föld napján, Denis Hayes
amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. ápri-
lis 22-én 20 millió amerikai emelte fel szavát a ter-
mészetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az
Egyesült Államokban – és az ország határain túl is –
fontos változásokat hozott: szigorú törvények szület-
tek a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő
szervezetek alakultak, és több millió ember tért át
ökológiailag érzékenyebb életvitelre.

Azóta a Föld napja alkalmából különféle esemé-
nyeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a
figyelmet a Föld természeti környezetének megóvá-
sára.  A világnapot 175 országban tartják,  Magyaror-
szágon 1990 óta rendezik meg. 2009-ben Evo Mora-
les bolíviai elnök kezdeményezésére az  ENSZ április
22-ét a „Földanya Nemzetközi Napjává nyilvánította.
A Föld napja mozgalom egyik jelmondata: „Ki mond-
ta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

Kálóczi Beáta
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Katonai tiszteletadás mellett helyezték végső
nyugalomra Badacsonytomajon Mórocz Istvánt. 

Képviselőként, alpolgármesterként, a Polgárőr
Egyesület vezetőjeként is mindig a település érdekeit
tartotta szem előtt, ezért dolgozott nyugdíjas évei
alatt is fáradhatatlanul.

Mórocz István 1940. június 30-án született
Nemestördemicen. Iskolái elvégzése után a katonai
pályát választotta, ahonnan 1991-ben rendelkezési
állományba került, majd kérésére nyugállományba
helyezték. Több cikluson keresztül Badacsonytomaj
alpolgármestere, húsz évig a helyi Polgárőr Egyesület
elnöke volt. Emellett tevékenykedett a Nyugdíjas
Egyesületben és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi
Egyesületben is, melynek alapító tagja és hosszú
ideig elnöke is volt. Egyénisége, humánuma, a tele-
pülés iránt érzett szeretete, a közösségért végzett
munkája, egész életútja példaként szolgál mindenki
számára.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2016.
március 15-én Badacsonytomaj Város Elismerő Okle-
velével, 2020. február 26-án Pro Urbe Emlékéremmel
ismerte el tevékenységét. 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat képvise-
lő-testülete tisztelete jeléül Mórocz Istvánt saját
halottjának tekintette. 

Nyugodjék békében!
Kálóczi Beáta

Elkészült Badacsonytördemicen a Szent Mihály
plébániatemplom villámcsapás által tönkrement
harangjának javítása. Az ismét megszólaló – egyéb-
ként 1926-ban öntött-  harangokat április 11-én,
szentmise keretében áldotta meg Szakács Péter
plébános.

A harangok ügyében sokan megmozdultak, a
javítási költségek egyharmadát a biztosító fedezte,
a fennmaradó összeget pedig adományozók adták
össze.

„Ősszel szomorúan hallottam, hogy villám csa-
pott be a badacsonytördemici templomba, ebből
következően nem szólalhatott meg többé a harang.
Nagyon örültem, hogy megindult a gyűjtés a hely-
reállítás támogatására, és ehhez csatlakoztam én
magam is”- így fogalmazott közösségi oldalán a tér-
ség országgyűlési képviselője. Fenyvesi Zoltán sze-
rint egy harang nem csak azért fontos, mert hívja a

szentmisére az embereket, hanem információszer-
zés céljából is. Azt írta: „Gyerekkoromra visszaem-
lékezve, a harangszóból tudtuk meg, ha valaki
elhunyt, vihar esetén figyelmeztetett, és mikor nap-
közben megszólalt a harang, tudtuk, hogy ebéd
van, mikor este megszólalt tudtuk, hogy haza kell
menni. Köszönet mindenkinek, aki csatlakozott a
kezdeményezéshez! Istennek legyen hála!” Feny-
vesi Zoltán arról is tájékoztatott: a kormány által
indított templomfelújítási program keretében
Veszprém megye 3-as számú egyéni választóke-
rületében 303 millió forintból 22 templomunk fog
megújulni. A többi között 10,7 millió forint összegű
támogatással újul meg Ábrahámhegyen a Szent
Iván-kápolna, a káptalantóti római katolikus temp-
lom megújítására pedig 14,2 millió forint összegű
támogatást költhetnek.

Kálóczi Beáta

VÉGSŐ NYUGALOMRA HELYEZTÉK
MÓROCZ ISTVÁNT

SZOMSZÉDOLÁS
ÚJRA SZÓL A HARANG 

BADACSONYTÖRDEMICEN
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A VN Kft. értesíti a sporthorgászokat, a
vízisportok kedvelőit valamint a strandokra láto-
gató vendégeket, hogy 2021. április 26-tól újabb
strandfejlesztési beruházások indulnak a bada-
csonytomaji és a badacsonyi strandokon. A stran-
dok egész területe építési területté válik, így azok
egy idei nem látogathatók. A VN Kft kéri a lakos-
ság türelmét és megértését!

FELHÍVÁS

FÖLD NAPJA 
A PIPITÉR 

ÓVODÁBAN



A Folly Arborétum tavaly ősszel indította el „Fogadj örökbe egy Folly fát!”
kampányát, amellyel elsősorban az ember természetszeretetét és környezet-
tudatosságát szeretné erősíteni, és nem utolsó sorban trendivé tenni a ter-
mészet iránti elkötelezettséget a gyerekek és felnőttek körében egyaránt.
Több száz fa és cserjeféle közül választhatnak az érdeklődők, köztük vannak
a Folly büszkeségei: a cédrusok és a ciprusok is. A jelenlegi tervek szerint
áprilisban kerülhet sor a „Fogadj örökbe egy Folly fát!” kampány első örökbe-
fogadói napjára, de az arborétumban folyamatosan lehetőség van fákat örökbe
fogadni.

2020. októberében indult a „Fogadj örökbe egy Folly fát!” kampány azzal a
céllal, hogy felhívja a figyelmet az embereket körülvevő fákra, növényekre, ter-
mészetes környezetre. A Folly mindig is fontosnak tartotta a környezet megóvását,
az edukációban és a természetvédelmi nevelésben betöltött szerepvállalását.
„Azt gondoljuk, hogy lépésről lépésre kell haladni, ahogy az arborétum is generációk
alatt fejlődött, épült ki 115 év során. Dédnagyapám, Folly Gyula ültette az első
növényeket, de van olyan fa, amelynek pompájában, nagyságában csak az unokái
vagy dédunokái gyönyörködhettek, gyönyörködhetnek. Négy generációjának elkö-
telezett munkája, hite és kitartása varázsolhatta a Balaton édenkertjévé ezt a
helyet, ezt a szellemiséget, ezeket az értékeket szeretnénk továbbadni az örökbe-
fogadóknak is.” – magyarázza Folly Réka tulajdonos, az alapító dédunokája.

Az örökbefogadás jelképes, az örökbefogadott fa, növény tulajdonjoga
továbbra is a Folly Arborétumé marad. Örökbefogadható minden jelenlegi és a
jövőben ültetendő fa, illetve növény az arborétum területén. Az örökbefogadással
járó összegeket elsősorban az arborétum növényeinek gondozásával, fenntar-
tásával, kertápolással kapcsolatos költségek fedezésére, új növények beszerzé-
sére fordítják. Egy növénynek csak egy örökbefogadója lehet, ugyanakkor az
örökbefogadás fokozatától függően az örökbefogadó személye lehet egyén
vagy család is. Az örökbefogadás fokozatai: bronz, ezüst, arany és aranygyűrű
(ez utóbbi az arborétumban házasulandók részére). Az örökbefogadó tulajdonosa
lesz egy Follynlove törzskártyának, amellyel szabadon látogathatja az arborétu-
mot, továbbá kap egy oklevelet, egy fotót az adott növényről, valamint részt
vehet a Folly Örökbefogadói Napján, amikor az örökbefogadói táblát ünnepélyes
keretek között helyezik ki a kiválasztott növény mellé, és meghallgathatja az
adott fa, növény történetét. A Folly első örökbefogadói napjára idén áprilisban
kerül sor a Follyban, a Balaton édenkertjében.

Számszerűen több mint 400 tűlevelű és 200 lombos fa-, illetve cserjeféle
virul a kertben. Az 1905-ös telepítéseknek köszönhetően bizonyos fenyőfélékből
Közép-Európa legidősebb példányai találhatók itt. A legfiatalabb fák pedig csak
néhány naposak, mivel a kertben folyamatos a munka és a telepítés. 

További részletek az örökbefogadással kapcsolatban a Folly weboldalán és
Facebook oldalán! Folly Arborétum
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EGY FOLLY FÁT!

Sok mindenért lehetünk hálásak a természetnek: a friss levegőért, a gazdag növény- és állatvilágért, 
a szemet gyönyörködtető panorámáért, a mindent átható csendért és nyugalomért, egyszóval 
magáért az életért. Ha Ön is szeretné meghálálni a természetnek ezeket a kincseket, csatlakozzon 
örökbefogadási akcióinkhoz, és legyen részese a 115 éves Folly kert történetének!

www.folly.hu

FOGADJ 
ÖRÖKBE 

FOGADJ ÖRÖKBE EGY FOLLY FÁT!

Az átalakítás részleteiről dr. Gyuricza Csabát és
dr. Szőke Barnát kérdeztük, akik készséggel válaszol-
tak kérdéseinkre.

- Mi hívta életre az átalakulást?
Az Országgyűlés által elfogadott 2020. évi CXLII.

és 2020. évi CXLIX. törvény értelmében 2021. február
1-jén megalakult a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem, az intézmény fenntartója a Magyar Agrár-
és Élettudományi Egyetemért Alapítvány. Ezzel egy-
időben az Egyetemhez csatlakozott a Nemzeti Agrár-
kutatási és Innovációs Központ 11 kutatóintézete és
gazdasági társaságai, valamint a Debreceni Egyetem
Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kuta-
tóintézete. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egye-
tem (MATE) így nem csupán egy oktatási intézmény
lesz, hanem az ágazat tudományos, gyakorlati és
innovációs központjává válik. A MATE vezetője: Dr
Gyuricza Csaba mb. rektor.

Az átalakulás után Intézetünk neve eképp alakul:
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Szőlészeti és Borászati Intézet
Badacsonyi Kutató Állomás
8261 Badacsonytomaj, Római út 181.
Vezetője: Dr. Szőke Barna
- Miért volt szükség az átalakulásra, átalakí-

tásra?
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem meg-

alapításával 2021. február 1-jén Európa egyik legna-
gyobb agrárfókuszú, multidiszciplináris képzési helye
jött létre. Célunk, hogy a nagy múltú és kiváló adott-
ságokkal rendelkező magyar mezőgazdaság irányí-
tásában világszínvonalú képzéssel segítsük biztos
megélhetéshez és inspiráló karrierhez a fiatal diplo-
másokat.

A most megkezdett folyamat során a legsikere-
sebb európai egyetemek példáira építünk, ahol a tra-
díciókat ötvözzük a modern kor megoldásaival. Az új
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem infrastruk-
túrájának gerincét a ma is ismert képzési helyek
adják, ahol szakavatott oktatói gárda és egyedülálló
zöld környezet várja a hallgatókat.

A Budai, Gödöllői, Gyöngyösi, Kaposvári és Keszt-
helyi Campus a 21. század technológiai kihívásainak
megfelelő és folyamatosan megújuló képzésekkel
és jelentős beruházásokkal kíván még erősebb szá-
lakkal csatlakozni a nemzetközi felsőoktatási vérke-
ringéshez. Szándékunk, hogy hallgatóink egy olyan
intézményben sajátítsák el komplex, piaci igényeknek
megfelelő tudásukat, amellyel bárhol a világon meg-
állhatják helyüket.

Az intézményhez csatlakozik a Nemzeti Agrárku-
tatási és Innovációs Központ (NAIK) 11 kutatóintézete
(ebből az egyik a mi badacsonyi intézetünk) és több
gazdasági társasága is, így az új intézmény az ágazat

szellemi, szakpolitikai és innovációs központjává válik,
amely nagyobb mozgásteret biztosít a képzések, a
gazdálkodás és szervezet modernizálásához, fejlesz-
téséhez. Az összeolvadással magasabb fokozatra
kapcsolunk, a kutatói és egyetemi szféra szorosab-
ban fonódik majd össze, aminek következtében még
több érdekes, izgalmas kutatás-fejlesztés születhet
majd az agrárium területén.

A nagyobb autonómiával és megújuló finanszí-
rozási rendszerrel működő integrált egyetem az
összes tudományterület kutatói és hallgatói számára
számtalan előnyt tartogat, miközben hagyománya-
inkat, erősségeinket és képzési helyeinket megtartva
fejlődünk tovább.

A teljes hazai agrárképzés megújulásával és a
nemzetközi kapcsolatok erősítésével hosszú távú
célunk, hogy a világ harminc legjobb agrár-felsőok-
tatási egyeteme közé kerüljön a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem.

- Hogyan érinti ez a változás a dolgozókat, az
ott folyó munkát?

Az átalakulás sem a dolgozókat, sem a jelenleg
itt folyó munkát nem érinti, sőt pozitívum, hogy ezen-
túl lényegesen több egyetemi hallgatót, leendő sző-
lész-borász szakembert tudunk gyakorlati témakör-
ben segíteni, őket fizikailag is beintegrálni az aktuális
munkafolyamatokba.

ÁTALAKULT A KUTATÓINTÉZET



BADACSONY 2021. április6 CIVIL – KULTÚRA, BOR

www.badacsonytomaj.hu

A badacsonyi szállásadók egyik ikonikus alakjá-
val, Kozári Ferencné, Anikó nénivel beszélgettünk a
turizmusban eltöltött 50 évéről, a kezdetekről és a
mostani helyzetről.

- Mesélne nekünk a kezdetekről?
50 évvel ezelőtt építkeztünk, és mikor már olyan

állapotban volt a házunk, hogy lehetett vendéget
fogadni, onnantól éltünk is ezzel a lehetőséggel,
azóta vannak vendégeink! Eleinte általában külföldiek
jöttek, mostanában már többen vannak a magyar
szállóvendégek. Többnyire fiatalok töltik nálunk a
nyaralásukat. Hála az égnek, a vendégek szeretik a
házunk adta kényelmet, panorámát, a strand és
Badacsony közelségét.

- Említette, hogy külföldi vendégek érkeztek
Önökhöz eleinte. Milyen nemzetek látogattak Bada-
csonyba akkoriban?

Németek, olaszok, amerikaiak, angolok, svájciak,
csehek, lengyelek, szóval mindenféle nációból érkez-
tek hozzánk! Mi mindenkinek ugyanúgy örültünk!

- De 50 évvel ezelőtt még nem volt internet, akkor
hogyan működtek?

Annak idején az IBUSZ-hoz tartoztunk, a turisztikai
területen lévő ügyintézők szervezték a bel- és kül-
földi utakat. Később a szomszédban indult szállás-

közvetítő vállalkozás, amihez elsőként csatlakoztunk.
Aztán pár éve a kezünkbe vettük az irányítást.

- Mekkora az apartmanjuk?
Kétszobás, nagy nappalival, természetesen külön

fürdőszobával, konyhával. A házhoz teljes felszerelés
is jár.  Csodálatos panoráma nyílik a Balatonra, párat-
lan a telek elhelyezkedése is! Sajnos a mostani hely-
zet, a koronavírus biztosan rá fogja nyomni a bélyegét
a nyári szezonra, emiatt szomorú is vagyok. Ilyenkor
már szoktak nálunk foglalni, tavasszal már vendége-
ket fogadok, de most nincsenek még, nem is lehet-
nének. Eddig se pánikoltam, ezután se fogok!

- A mostani helyzethez hasonló volt-e az elmúlt
50 évben, amikor nem lehetett tudni, hogyan alakul
a szezon?

Nem igazán voltunk még ilyen szituációban. Min-
den évben már januárban elkezdődött az apartman
lefoglalása, ezért már jó előre láttuk, hogyan alakul
a szezon. Olyan persze volt régen is, hogy a lefoglalt
időponthoz képest előbb, vagy később érkeztek a
vendégek, de olyan sosem volt, hogy a nyári idő-
szakban ne legyen szállóvendégünk! A mostani egy
furcsa helyzet, nagyon kiszámíthatatlan, de bízunk
benne, hogy ha feloldják a korlátozásokat, elkezdőd-
het a badacsonyi turisztikai szezon!         Farkas Judit

50 ÉVE A BADACSONYI TURIZMUSBAN

Fotó: Kozári BeátaFotó: Kozári Beáta

A közelmúltban mutatták be a „Veszprém megyei
értékek” című kibővített kötetsorozatot, amely 2013-
tól 2019-ig mutatja be a Veszprém megyei értéktárba

bekerült értékeket.
A fotókkal gazdagon illusztrált kiadványt pályázati

forrásból valamint az Agrárminisztérium támogatá-
sával jelentette meg a Veszprém Megyei Önkormány-
zat. A két kötetben összesen 82 érték kerül bemuta-
tásra, köztük agrár- és élelmiszergazdaság kategóri-
ában a Badacsonyi Kéknyelű is.

A kiadvány mind küllemében, mind tartalmában
egyik büszkeségünk lehet- hagzott el a kötetek saj-
tóbemutatóján. A megyei közgyűlés alelnöke bízik
abban, hogy akiknek a kezébe kerülnek ezek a köny-
vek, úgy ítélik majd meg, hogy Veszprém megye kin-
csei méltó megbecsülésben részesülnek. 

Kálóczi Beáta

A BADACSONYI KÉKNYELŰ 
A MEGYEI ÉRTÉKEK SORÁBAN

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Tiszteletük és hálájuk jeléül a Borbély Családi
Pincészet 120 palack Badacsonyi Olaszrizling bort
ajánlott fel húsvét előtt a tapolcai Deák Jenő dol-
gozói számára. A nemes felajánlást Borbély Tamás
és Borbélyné Galambos Gabriella személyesen vit-
ték el az egészségügyi intézménybe. A Borbély csa-
lád húsvéti meglepetését Császár László, a kórház
gazdasági igazgatója vette át és köszönte meg a
nagylelkű felajánlást az intézmény nevében.

Kálóczi Beáta

KÖSZÖNET AZ
EGÉSZSÉGÜGYI
DOLGOZÓKNAK

Fotó: BorbélyFotó: Borbély
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A ház körüli állatok élvezik a tavaszi napsütést! Első ránézésre úgy tűnik, mindegyiknek van párja, pedig valaki közülük egyedül van! Meg-
találod őt? Küldd el a megfejtést a media@badacsonytomaj.hu e-mail címre 2021. május 31-ig! A sorsolás nyertese ajándékban részesül!

A látszat néha csal, a két strandolós kép nem teljesen egyforma! Van közöttük 6 különbség, megtalálod mindet? Küldd el a megfejtést a
media@badacsonytomaj.hu e-mail címre 2021. május 31-ig! A sorsolás nyertesét ajándékkal jutalmazzuk!



Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) H.: 08.00-16.00 óráig; P.: 08.00-
12.00 óráig. Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289. Szer-
dai napokon előzetes telefonos (+36 30 866 0607) bejelent-
kezés és egyeztetés alapján van lehetőség ügyfélfogadásra.
Fogadóórák (a járvány miatt online formában valósulnak
meg): 
(előzetes bejelentkezés a +36-87/571-270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első H.: 14.00-16.00 óráig,
Hartai Béla alpolgármester
minden hónap harmadik H.: 14.00-16.00 óráig
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második H.: 14.00-15.00 óráig
Wolf Viktória jegyző
minden hónap első Sz.: 13.00-16.00 óráig
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ábrahámhegyi Kirendeltsége:
H.: 08.00-16.00 óráig; P.: 08.00-12.00 óráig. Szerdai napokon
előzetes telefonos (+36 30 866 0607) bejelentkezés és egyez-
tetés alapján van lehetőség ügyfélfogadásra.
Badacsonytomaj VN Kft. +36-87/571-048, Fax: +36-87/571-
057, e-mail: info@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu 
Fogadó óra: H., Sz., P. 08.00-14.00 óráig
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87/571-115, +36-30/693-4420
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu 
Web: www.badacsonyiprogramok.hu 
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő.
Városi Könyvtár: Tel: +36-87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény – Tájház: 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.: +36- 88/412-
104 vagy 104
Fogászati alapellátás (Badacsonytomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: +36-87/471-689):
H.: 08.00-14.00 óráig, K.: 14.00-19.00 óráig, Sz.: 08.00-14.00
óráig, Cs.: 12.00-19.00 óráig, P.: 08.00-14.00 óráig.
Kezelésre időpont egyeztetéssel lehet jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon: 

08.00-14.00 óráig, Veszprém, Halle u. 5/E, Telefon: +36-88/425-
228
Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálata 
Védőnő: Poszlovszky Krisztina. Elérhetőségei: +36-30/511-9521,
+36-87/471-698 (munkaidőben)
E-mail: badacsonyivedono@gmail.com
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsadás: Cs.:
08.00-10.00 óráig, Csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás:
Cs.: 10.00-12.00 óráig
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sz.: 11.00-12.00 óráig
Varjas Veronika Tel.: +36-30/426-2207
Gyermekjóléti fogadóóra: Sz.: 11.30-12.00 óráig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) +36-87/471-012
H. – Sz. – P.: 07.30-11.10 óráig, 12.50-17.00 óráig
K. – Cs.: 07.30-12.00 óráig, 12.30-17.00 óráig
Szo.: 08.00-10.00 óráig (ügyelet Tapolcán)
Sellyei Gábor hegybíró 
Tel.: +36-87/431-040, +36-70/489-8569, 
e-mail: sellyei.gabor@hnt.hu
Fogadóórák: H. – Cs.: 08.00-12.00 óráig (Kutatóintézet)
Hatósági állatorvos:
dr. Barátossy György Tel.: +36-70/436-5053
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság – parancsnokság 
Badacsonytomaj, Fő utca 62. Tűzoltóparancsnok: Molnár Péter
László Tűzoltó Alezredes
Badacsonytomaji Rendőrőrs 112
Badacsonytomaj, Kert u. 33.
Körzeti megbízott: Pintér György r.ftörm.  
Őrsparancsnok: Sztrik Ákos r.százados 
Polgárőrség: Arany György +36-30/271-7552
Kábeltelevízió hibabejelentés:
ElektroV szerviz: +36-87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14. Tel.: 06-87/531-013;
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu; web: www.bada-
csony.com; Nyitva: május 1-től május 14-ig: HÉTFŐ-SZOMBAT:
9.00-16.30-ig; május 15-től szeptember 15-ig: MINDEN NAP:
9.00-17.00-ig; szeptember 16-
tól december 17-ig: HÉTFŐ-
SZOMBAT: 9.00-16.30-ig.
Badacsonytomaji Nyugdíja-
sok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné /Ella/
Tel.: +36-30/422-9081, e-mail:
kormendi4@freemail.hu 
POSTA Badacsonytomaj,
Kert u. 10.
Tel.: 87/471-176, 87/471-370
POSTA Badacsonyörs, Füre-
di u. 32. Tel.: 87/571-030
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www.badacsonytomaj.hu

BADACSONY
Badacsonytomaj Város lapja.

Helyi közéleti lap
Honlap: www.badacsonytomaj.hu 

ISSN 2063-2916
Megjelenik: 1050 példányban.

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

Felelős kiadó: Krisztin N. László polgármester
Felelős szerkesztő: Kálóczi Beáta
Telefon: +36-87/571-115
E-mail cím: media@badacsonytomaj.hu
A szerkesztőség címe: Badacsonytomaj, Fő u. 14.
Tel.: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289

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

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

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

LAPOZZA ONLINE! OLVASSA A BADACSONY 
ÚJSÁGOT ELEKTRONIKUS FORMÁBAN!

A régi mondás arra figyelmeztet bennünket, hogy
ne a külsőségeket nézzük, hanem belső értékei alap-
ján ítéljünk meg egy embert. S ez így is van rendjén.
Ugyanakkor más szempontból nézve az öltözék
nagyon sok mindent elárul a viselőjéről, vagyis még-
iscsak „a ruha teszi az embert”. Különösen így volt ez
a paraszti kultúrában. Egy-egy rend ruha valóságos
olvasókönyv volt az értő szem számára: példának
okáért elárulta, hogy viselője a szebbik vagy az erő-
sebbik nemhez tartozik-e. Manapság, mikor a lányok
gyakran ugyanúgy öltöznek, mint a fiúk, ezt a kérdést
nem mindig könnyű eldönteni. Ezen kívül le lehetett
olvasni a ruházatról viselője életkorát, családi és
vagyoni állapotát, nemzetiségét, sőt alkalmanként
még foglalkozását is. A régi népviselet ugyanis szí-
nessége, díszítményei és számos ruhadarabja révén
sok mindent ki tudott fejezni, egyfajta jelrendszerként
működött. Az öltözködés rendjét a helyi hagyomány
íratlan törvényei szabályozták: ezek írták elő, hogy
mit kell felvenni ünnepre és hétköznapra, hogyan kell
egy leánynak vagy asszonynak, legénynek vagy
„embernek” a korához, az alkalomhoz és a közös-
ségben elfoglalt helyéhez illően felöltöznie. A régi,
főként női viseletek legfőbb jellemzője a szépségre
való törekvés volt: a több generáción keresztül örök-
lődő, nagy gonddal készített, aprólékosan díszített,
szebbnél szebb darabok még az előnytelenebb kül-
sejű leányból is „királynőt” varázsoltak, alakját a helyi
szépségideálnak megfelelőre formázták. És milyen
érdekes, hogy míg a régi hagyományokat megőrző

paraszti kultúrában a népviseletnek számtalan, akár
falvanként is eltérő változata alakult ki, addig korunk
újítási törekvései, folytonosan változó divathullámai
egy egységes, uniformizált öltözködést eredményez-
tek világszerte!

Szépséges viseleteink a mindennapokba már
nem hozhatók vissza, de ünnepeink fényét még
emelhetjük egy-egy régi ruhadarab felöltésével. 2015
óta a Népviselet Napja jó alkalom arra, hogy valami-
lyen viseletet magunkra véve megmutassuk a népi
öltözködéskultúra gazdagságát és sokszínűségét,
egyúttal pedig tükröt tartsunk azok elé, akik sorozat-
gyártott divatholmijaikkal nem kitűnnek, hanem
éppen hogy beleolvadnak a legújabb divatnak hódo-
ló „ugyanolyanok” milliós tömegébe.

Dr. Ratkó Lujza néprajzkutató

NEM A RUHA TESZI AZ EMBERT 
– VAGY MÉGIS?

Fotó: Sóstói MúzeumfaluFotó: Sóstói Múzeumfalu

Töltsünk egy napot népviseletben!- erre bíztatták
a napokban a legkisebbeket a Pipitér Óvoda és Böl-
csődében. Április 24. ugyanis nemcsak a természettel
együtt élő paraszti kultúra számára a tavaszt jelző
Szent György napja, hanem a Népviselet napja is.

Az ovisok közül a felhívásra többen vettek kalapot,
népviseletes blúzt és szoknyát vagy kötöttek pántli-
kát, ahogy tették azt az óvónénik közül is sokan. Az
ovi udvarán délelőtt népi játékokat játszottak és nép-
dalokat énekelve jártak körtáncot kicsik és nagyok.

„Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben” cím-
mel 2015-ben egy magyar pedagógus indított
magánkezdeményezést a legnagyobb közösségi
oldalon azzal a céllal, hogy április 24-e legyen a nép-
viselet napja. A közösségi programhoz azóta is évről-
évre egyre többen csatlakoznak, a népviselet pedig
újra reneszánszát éli hazánkban. Kálóczi Beáta

ÖLTÖZZ TE IS
NÉPVISELETBE!

Fotó: Pipitér ÓvodaFotó: Pipitér Óvoda


