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MÁRTON-NAPI VIGASSÁG

Az idei évben több változás is történt a badacsonytomaji

foci háza táján. A többi között ezekről is kérdeztük a helyi

sportegyesület elnökét. Vella Zsolt úgy fogalmazott: a téli

alapozás, felkészülés során azon leszünk, hogy még

inkább összekovácsolódjanak a csapatok, és a tavaszra

előrelépést tervezünk mind a felnőtt, mind az utánpótlá-

sok részéről.

ÉVÉRTÉKELŐ 
A FOCISTÁKNÁL

Interjúnk a 4. oldalon olvasható.

A Badacsony különleges arcát mutatja ilyenkor, a dűlőkön

és a pincék ódon falai között egészen új élmény várja az

utazót. Most izgalmas ízutazás keretében leshetnek be az

érdeklődők a borászok világába a november 13-án elindult

Borbarangoláson, ahol a borvacsorák alkalmával maga

a borász és családja is bemutatkozik, és mesél életükről,

hétköznapjaikról.

BORBARANGOLÁSOK 
A BADACSONYI BORVIDÉKEN

További részletek a 8. oldalon.
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Október 21-én akadályversennyel egybekötött
túrát szerveztünk iskolánk tanulói számára. Az aka-
dályverseny állomásai az 1956-os forradalomról szól-
tak. A diákok így játékos formában ismerkedtek meg
a szabadságharc eseményeivel. Volt TOTO, képkira-
kó, énekes és ügyességi feladat, amelyek a forrada-
lom és szabadságharc eseményeiről és vezetőiről
szóltak.

A 7-8. osztályosokkal a túra végén megkoszo-
rúztuk a Zabó-birtokon, Nagy Imre emlékére állított
emlékoszlopot és elmondtuk a gyerekeknek Bada-
csonytomaj és a mártírhalált halt miniszterelnök kap-
csolatát.

Köszönjük a szülők segítségét, hogy ilyen lelke-
sen kísérték a csapatokat. Köszönjük Siposné Panni-
nak, hogy lehetővé tette a birtokán a koszorúzást.

Az eredményhirdetésre másnap reggel került sor,
ahol az első három helyezett csapatot jutalmaztuk.

Úgy gondoljuk, hogy diákjaink ezen a mozgalmas
napon jól érezték magukat és játszva tanultak.

Krisztin N. Lászlóné

RENDHAGYÓ EMLÉKEZÉS 1956-RÓL

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatala tájékoztatja a tisztelt lakosságot,
hogy a koronavírus- járvány negyedik hulláma terje-
désének megelőzése érdekében a hivatalban az
ügyfélfogadás 2021. november 8. napjától határozat-
lan ideig szünetel.

Az ügyfelek megkereséseiket elektronikusan az
onkormanyzat@badacsonytomaj.hu, email-en, postai
úton, illetve ügyfélkapun küldhetik és az ajtónál elhe-
lyezett postaládában is elhelyezhetik.

Sürgős, halaszthatatlan és személyes megjele-
néshez kötött ügyekben kérik, szíveskedjenek elő-
zetesen időpontot egyeztetni az ügyintézővel. Tele-
fonszám: 87/571-270

Személyes megjelenéskor kérik, hogy lehetőleg
egyedül érkezzenek és a hivatalba történő belépés-
kor maszkot viselni szíveskedjenek.

A Polgármesteri Hivatal köszöni a lakosság meg-
értését.

A Tatay Sándor Általános Iskola Szülői
Munkaközössége ezúton szeretné meg-
köszönni a Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesületnek a Márton-napi rendezvény
kiváló és színvonalas megszervezését.
Ezenkívül szeretnénk megköszönni a diá-
kok szüleinek, hogy édes és/vagy sós
süteményekkel hozzájárultak a rendez-
vény sikeréhez, illetve a kilátogató ven-
dégeknek, akik adományaikkal segítették
iskolánk programjainak színvonalas meg-
valósítását.

Tatay Sándor Általános Iskola SZM

SZÜNETEL AZ
ÜGYFÉLFOGADÁS

Iskolánk diákjai a testnevelés óra keretén belül
úszásoktatáson vettek részt öt héten keresztül, heti
két órában. A három osztálynak a helyszínt a Bala-
tonfüredi Tanuszoda biztosította, mely kulturált kör-
nyezetével nagyon tetszett a gyerekeknek. Igen szél-
sőséges úszás ismerettel és tudással rendelkeztek a
gyerekek. Éppen ezért csoportokra bontottuk őket
és az úszásnemek technikájának elsajátítása, illetve
csiszolása volt a cél. Ebbe a pár órába próbáltunk
belesűríteni játékos feladatokat, versenyeket és ter-
mészetesen az oktatást is.  Farkas Csilla

Október 4-én az Állatok világnapján az első és
második osztályosok ellátogattak a Veszprémi Állat-
kertbe.

A mindig megújuló állatparkban a gyerekek
nagyon jól érezték magukat, örömmel etették és
simogatták az állatokat. 

Beszélgettünk az állatvédelemről, az állatok
megfelelő tartásáról is.

A ragyogó napsütésben maradt idő az önfeledt,
szabad játékra az Afrika tematikájú játszótéren.

Rétainé Vizeli Alexandra

ÚSZÁS

Iskolánkban nagyon sok évre visszamenő hagyo-
mánya van a papírgyűjtésnek. Az idén szeptember
végén két napra hirdettük meg a hulladékok beho-
zatalát. A szülői munkaközösség segédletével és fel-
ügyeletével zajlott az átvétel, mérlegelés. A szállító
autóra való felpakolásban sokat segítettek a gyerekek
is. A közel 5000 kg papírért kapott pénzt minden osz-
tály megkapta már.  Szeretném megköszönni az isko-
la nevében minden segítőnek a részvételt, nélkülük
nem sikerült volna!

Legtöbb papírt gyűjtötte osztályonként: 1.o.:
Nagy Soma /128 kg/; 2.o.: Peresztegi Soma /267 kg/;
3.o.: Kovács Míra /208 kg/; 4.o.: Wallovics Júlia /87
kg/; 5.o.: Koncz Kata /636 kg/; 6.o.: Németh Kata
/311 kg/; 7.o.: Molnár Barnabás /223 kg/; 8.o.: Kőmű-
ves Róza /306 kg/.

Kg/osztálylétszám: 1. 5.o.: 64,4 kg/fő; 2. 1.o.: 49,9
kg/fő; 3. 6.o.: 43,7 kg/fő; 4. 7.o.: 42,4 kg/fő; 5. 3.o.: 29,5
kg/fő; 6. 2.o.: 24,7 kg/fő; 7. 4.o.: 20,4 kg/fő; 8. 8.o.: 20,1
kg/fő.

PAPÍRGYŰJTÉSÁLLATKERTBEN JÁRTAK AZ ISKOLÁSOK
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LÁTOGATÁS 
A FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZBAN

A 2019-ben indult országos Lázár Ervin Program-
nak köszönhetően iskolánk 6. osztályos tanulói a
Fővárosi Nagycirkuszba látogattak, megtekintették
a Cirkománia című előadást. A gyerekek részesei
lehettek egy nagyon különleges és magával ragadó
produkciónak. A porondon pompázatos kosztümben,
villódzó fényekkel kísérve adták elő a fellépők a
klasszikus cirkuszi számokat mint a lengőtrapéz, a
görkorcsolya, a zsonglőrködés, a kötéltáncos, az artis-

ta- és a bűvészelőadás.  Természetesen a gyerekek
legnagyobb örömére megjelentek az állatok is. A
műsorszámok tematikus felépítése a gyerekek szó-
rakoztatása mellett a korosztály erkölcsi nevelését is
szolgálta, hiszen a fellépő művészek példát mutattak
abban, hogyan válnak az egyének egy csapattá,
kovácsolódnak közösséggé a célok elérése érdeké-
ben. Lesz Renáta Adrienn 

osztályfőnök

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTEK

A Történelmi Emlékparkban tartotta az ünnepi
megemlékezést Badacsonytomaj Város Önkormány-
zata és Kulturális Intézménye. Krisztin N. László pol-
gármester mondott köszöntőt, majd a Tatay Sándor
Általános Iskola diákjai adtak műsort az eseményen,
valamint Paukovics László és Paukovicsné Hegyi
Gabriella. Bedy Imre plébános ünnepi könyörgését
követően mécsesgyújtással és koszorúzással folyta-
tódott a megemlékezés. Badacsonytomaj Város
Önkormányzata nevében Mékli Bernadett és Török
Zoltán képviselők, a Tatay Sándor Általános Iskola
réséről Buda Alex, Lutor Roxána tanulók és Krisztin
N. Lászlóné intézményvezető, a Badacsonyi Sport-
horgász Egyesület nevében Rakics Andrea FEB elnök
és Fekete Ferenc elnök, a Pipitér Bölcsőde és Óvoda
részéről Bolfné Tóth Melinda intézményvezető és Pin-
tér Ivett intézményvezető, a Badacsonyörsi Érdek-
védelmi Egyesülettől Solcz Sándorné, Solcz Sándor
és Simonné Visi Erzsébet, a Fidesz helyi csoportjától

Tóth László és Budai Tiborné, a Kolping Család részé-
ről  Bolf Károlyné és Kutfej Ernőné, a helyi Nyugdíjas
Klubtól Farkas Mihályné és Bíró Imréné helyezett el
koszorút. Farkas Judit

Felhívjuk a Tisztelt hozzátartozók figyelmét, hogy
az 1996. év előtt megváltott sírhelyek, és 2010. év
előtt megváltott urnahelyek megváltási ideje lejárt.
Kérjük, hogy ezek újraváltásáról, vagy a sírhelyről tör-
ténő lemondásról gondoskodni szíveskedjenek!

Az egyes sírhely megváltási díja 25 évre 24.000,-
Ft, a dupla sírhely díja 40.000,- Ft azonos időtartamra.

Badacsonytomaj alsó temető: 33, 38, 50, 121, 220
parcella. Badacsonytomaj felső temető: 12, 15, 19,
196, 251, 281, 293, 304, 272a, 391a, 400a parcella.
Badacsonyörs temető: 1 parcella.

Bármilyen kérdés, észrevétel esetén kérjük hívják
a 87/571-048 telefonszámot, vagy a temető@bvu.hu
email címen várjuk megkeresésüket.

Badacsonytomaj VN Kft.

A Szent Imre római-katolikus templomban ünnepi
szentmisét celebrált Bedy Imre plébános, ezt köve-
tően a Hősök kertjében mécsesgyújtással és koszo-
rúzással emlékeztek meg az I. és II. világháborúban
hősi halált halt katonákra. Badacsonytomaj Város
Önkormányzata részéről Krisztin N. László a város
polgármestere és Borbélyné Galambos Gabriella
képviselő, az Egyházközség nevében Mejlinger Lász-
ló és Bedy Imre helyeztek el koszorút és mécsest.

Farkas Judit

TEMETŐ HASZ-
NÁLAT, SÍRHELY 

MEGVÁLTÁS

MINDENSZENTEK
NAPI ÜNNEPI
SZENTMISE

Fotó: Farkas JuditFotó: Farkas Judit

Fotó: Farkas JuditFotó: Farkas Judit

Fotó: Nagy LászlóFotó: Nagy László

Fotó: Nagy LászlóFotó: Nagy László

Fotó: Nagy LászlóFotó: Nagy László

Fotó: Farkas JuditFotó: Farkas Judit

Fotó: IskolaFotó: Iskola



Az idei évben több változás is történt a bada-
csonytomaji foci háza táján. Erről kérdeztük Vella
Zsoltot, a sportegyesületet elnökét.

– A felnőtt csapat a megyei harmadosztályban
indult idén, a fiatalok, az U 19-es csapat pedig feljebb
lépett az NB III-as szintnek megfelelő utánpótlás korú
bajnokságba. Több oka volt a bekövetkezett változá-
soknak. Év végén a játékosok nagy többsége beje-
lentette, hogy távozni szeretne a csapattól. Többször
egyezettünk velük a terveikről, hogy hol szeretnék
folytatni a pályafutásukat, de már addigra elígérkez-
tek más klubokhoz. Így kerültek el a játékosaink
Tihanyra, Tapolcára, Csabrendekre, Hévízre. A másik
ok, hogy nem tudták vállalni a magasabb osztállyal
járó rengeteg elfoglaltságot. Leginkább az utánpótlás
csapatot szerettük volna egybe tartani, mert ez egy
olyan korosztály, akik 2-3 év múlva a felnőtt csapat
gerincét tudják majd képezni. Emiatt úgy gondoltuk,
hogy ez az NB III-as szint nekik egy megfelelő erő-

próba lesz. Azokkal a játékosokkal kiegészülve, akik
évekkel ezelőtt elhagyták a badacsonytomaji sport-
egyesületet, visszajöttek, és egy ütőképes megyei
másod-, esetleg megyei első osztályú csapatot tud-
nak majd alkotni a közeljövőben – mondta Vella Zsolt.

Szóba került a csapatok jelenlegi helyzete is.
– A felnőtt csapatot Kocsi Gergely irányítja, az U

19-es csapatot Rétai Szabolcs, a Bozsik – programot
Tombor Péter vezetésével, Varga Roland és Gerencsér
Balázs tartják az edzéseket az U 7, U 9, U 11-es kor-
osztálynak. A felnőtt csapat tagjainak és az U 19-es
focistáknak heti 2 alkalommal van edzése, a pici gye-
rekeknek pedig heti 2 alkalommal attól függően,
hogyan tudják összeegyeztetni az iskolai elfoglaltsá-
gokkal – vélekedik a sportegyesület elnöke. A megyei
harmadosztálynak vége van, az U 19-es bajnokságból
még van vissza 3 mérkőzés, december 4-én lesz az
utolsó. Mire ez a cikk megjelenik, már jórészt le is
játsszuk ezeket a meccseket. A Bozsik-programosok-

nak pedig edzéseket tartanak a kollégák, már terem-
ben edzenek Ábrahámhegyen, illetve a badacsony-
tomaji Tatay Sándor Általános Iskolában. A felnőtt csa-
pat a középmezőnyben áll jelenleg a tabellán, az  U
19-es csapat pedig sajnos a vége felé tanyázik, tekin-
tettel a rutintalanságra és a magasabb korosztályba
való bekerülés miatt felkészülésnek szántuk ezt az
első félévet, a vártnál kicsit gyengébben szerepeltek
ugyan, de benne van a csapatban a tavaszi jobb sze-
replés lehetősége – mondta Vella Zsolt.

Azt is megtudtuk, hogyan értékeli az évet a klub-
elnök.

– A jelenlegi játékosállománnyal, amit el lehetett
érni a bajnokság első felében, azt úgy látom, hogy
jól teljesítették. A téli alapozás, felkészülés során azon
leszünk, hogy még inkább összekovácsolódjanak a
csapatok, és a tavaszra előrelépést tervezünk mind
a felnőtt, mind az utánpótlások részéről.

Farkas Judit

A Badacsonyi Lovas Sport Club lovasai idén is
részt vettek a Balatonvilágoson 2021. szeptember 10-
12-ig megrendezett megyei döntőn, melyen a csapat
Veszprém megye bajnoka lett. A csapat tagjai: Tóth
Csenge, Nagy Evelin, Kölcsey Virág és Mráz Tamás.
Ugyanezen a versenyen a csapat tagjai egyéni kate-
góriákban is szerepeltek, melyen az alábbi sikereket
érték el: Kölcsey Virág 2021 Kezdő Lovas bajnoka lett
Can't Stoppal, bronzérmes Vers Vivien Arrabonával.
Amatőr kategóriában Nagy Evelin a III. helyen végzett,
Tristannal.

A csapat a Némethy Bertalan Regionális Döntőn
is részt vett Kaposváron október 1-3-ig, melyen szép
eredményekkel gazdagodtak. Kezdő lovas kategóri-
ában Kölcsey Virág második helyen végzett, végig
hibátlanul, Can't Stop VH Scheffkastel Z hátán.

Amatőr kategóriában a döntőben összevetéssel
dőlt el a bajnoki címek sorsa. A hat hibátlan lovas
közül Dr. Czuczai Natália az V. helyen végzett Viva
Cent nevű lovával. A felnőttek között Nagy Evelin a
VIII. helyen végzett Montagueval, Mráz Tamás pedig
harmadik helyen zárta a bajnokságot El Conthero-
val.

A fedeles szezon kezdés is jól sikerült csapatunk-
nak, Balatonvilágoson versenyeztek és az alábbi
helyezéseket értek el: 

Péntek: 

90 cm felkészítő versenyszám 

• Mráz Tamás Kannan’s Girllel  2. hely
105 cm nyitott versenyszám 
• Kölcsey Virág Can’t Stoppal 1. hely 
• Bógár Anett Eldorádoval 2. hely 
• Dr. Czuczai Natália Viva Centtel 3. hely 
130 cm nyitott versenyszám 
• Mráz Tamás Givanoval 3. hely
Szombat: 

100 cm kezdőlovas versenyszám
• Rujz Amira Aranykapu Diatanoval 1. hely 
110 cm nyitott versenyszám
• Babos Gréta Timpex Inkával 2. hely 
135 cm nyitott versenyszám 
• Mráz Tamás Givanoval 1. hely
Vasárnap: 

90 cm felkészítő versenyszám 
• Mráz Tamás TM Freddie Mercuryval 2. hely
• Rujz Amira Aranykapu Diatanoval 3. hely 
100 cm kezdőlovas versenyszám
• Rujz Amira Aranykapu Diatanoval 1. hely 
110 cm nyitott versenyszám
• Babos Gréta Timpex Inkával 2. hely 
Az őszi szünetben is versenyzett a csapat két

tagja Budapesten a Nemzeti Lovardában, az alábbi
helyezéseket értek el: 

Péntek: 

110 cm 6 éves lovak versenyszáma 
• Mráz Tamás TM Diacorral 3. hely

135 cm nyitott versenyszám 
• Mráz Tamás El Conteroval 1. hely
Szombat: 

100 cm kezdőlovas versenyszám 
• Kölcsey Virág Can’t Stoppal 1. hely 
100 cm 5 éves lovak versenyszáma 
• Mráz Tamás TM Kannan’s Kinggel 1. hely
110 cm 6 éves lovak versenyszáma 
• Mráz Tamás TM Diacorral 2. hely
Vasárnap 

100 cm nyitott versenyszám 
• Kölcsey Virág Can’t Stoppal 2. hely 
• Mráz Tamás TM Kannan’s Kinggel 3. hely, 

I. osztályú 
Lovaglási lehetőségek is vannak a lovardában:

póni lovaglás, futószáras lovaglás, osztályban lovag-
lás, díjugrató edzés. Jól képzett lovakkal várják szak-
képzett oktatóink a lovagolni vágyó kezdő, illetve
haladó lovasokat egyaránt. Profi szintű, több éves
díjugrató versenyzői múlttal rendelkező oktatónk
nyújt segítséget azoknak, akik szeretnének megis-
merkedni a díjugratással. Nagy fedelessel rendelke-
zünk, így a különböző időjárási viszonyok sem jelen-
tenek akadályt lovasainknak. Lehetőség van egyéni
és kis csoportos edzésekre is, a hét minden napján.
Bővebb felvilágosítás és időpont egyeztetés a Bada-
csonyi Lovas Sport Club facebook oldalán található
elérhetőségeken lehetséges.
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A BADACSONYI LOVAS SPORT CLUB EREDMÉNYEI

A BADACSONYTOMAJI FOCI JELENLEGI HELYZETE
ÉVÉRTÉKELŐ VELLA ZSOLTTAL

Folytatás az 1. oldalról.
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A Kiss József Alapítvány felsőfokú tanulmánya-
ikat végző, badacsonytomaji állandó lakcímmel ren-
delkező diákok részére tervez pályázati kiírást.

Jelentkezést 2021-2022 tanévben tanuló diá-
koktól várjuk felmérés céljából.

A támogatási összeg meghatározása a tanév
első féléves tanulmányi eredmény alapján törté-
nik.

A jelentkezőktől kérjük az alábbi adatokat:
• Hol tanulnak és milyen szakon?

• Mikor kezdték a felsőfokú tanulmányaikat?
• Jelenleg hányadik évet végzik?
• Ebben a tanévben hány tárgyat vettek fel?
• Badacsonytomaji lakcímük
Jelentkezést postai úton: Kiss József Alapítvány,

8261 Badacsonytomaj, Park utca 53. vagy elektro-
nikus úton, a csababadacsony@gmail.com címre
kérjük.

Kiss József Alapítvány 
Kuratóriuma

FELHÍVÁS EGYETEMI, FŐISKOLAI
HALLGATÓKNAK

A NABE Badacsonytomaji csoportja az elmúlt évek hagyományait követve ismét elkészítette Badacsony-
tomajon a körforgalomnál az adventi koszorút.

Köszönetünket fejezzük ki a közreműködőknek és városunk lakóínak, akik a fenyő- és tuja felajánlással
segítették munkánkat és nem utolsósorban a VN Kft. Badacsonytomaj dolgozóinak, akik a napelemes
rendszer kiépítését bevállalták.

Békés Adventet kívánunk! NABE Badacsonytomaj

ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÜLT

A Szent Imre-herceg tiszteletére felszentelt templomunk búcsúját méltóképpen megünnepelte a
településünk. November 7-én, vasárnap a Szent Imre-napi szentmisét Bedy Imre plébános celebrálta. Az
ünnepség után a templom előtti téren koccintásra invitálták a megjelenteket.

Farkas Judit

SZENT IMRE NAPI BÚCSÚ

A vasútállomás előtt található virágokból, növé-
nyekből kialakított városi címer szorgos kezek nyo-
mán megújult, megszépült. A NABE helyi csoportjá-
nak tagjai kiszedték az ágyásból az elöregedett boj-
tocskákat, törpe begóniákat és helyükre apró fejű
árvácskákat  ültettek. A badacsonyi hegyet szimbo-
lizáló kakukkfüvet visszavágták, az itt-ott kihajtott
gazokat kitépték. Ültetés után bőven meglocsolták
a virágok földjét, hogy jó erős gyökeret ereszthesse-
nek. Tavaszig gyönyörködhetünk bennük, ha arra
járunk. Sall  Csabáné

Szerető családja, rokonai, barátai és tisztelői
november 10-én kísérték utolsó útjára a bada-
csonytomaji temetőben Tóth Lászlót, a helyi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület korábbi parancsno-
kát, aki 76 éves korában, hosszú, türelemmel
viselt betegség után örökre megpihent.

Laci bácsi születését 1945. szeptember 5-én
rögzítették Mezőkomárom anyakönyvében egy
munkás család ötödik gyermekeként. Kilencen
voltak testvérek. Kilenc testvér, kilencszeres dia-
dal az elmúlás fölött. Mert minden születés dia-
dal. A gyermekévek, az általános iskola elvég-
zése szülőhelyéhez kötődött, amelyről mindig
szívesen, sokat, és ízesen mesélt. A szegény-
ségről, az összetartásról, az örömökről, a bol-
dogságról. A gyermekkori csínytevésekre, a sze-
rető testvérekre mindig jó volt visszaemlékezni.
A 8 általános elvégzése után a balatonaligai
szakmunkásképző iskolába került, ahol kitanulta
a kőműves szakmát. Mintegy 10 évig kőműves
vállalkozóként dolgozott, és munka mellett letet-
te a mestervizsgát. Ezután sokáig a helyi szol-
gáltató vállalatnál volt művezető. Beszervezve
helyi fiatalokat, összefogva megújították a helyi
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, melynek
parancsnoka volt. Munkája mellett nagyon sok
időt áldozott a tűzoltással összefüggő felada-
tokra, melyet második hivatásának tekintett.
Nemcsak tűzesetekhez jártak, gyakran balese-
tekhez is, mely sokszor nagy lelki és emberi pró-
batétel volt. Két évtizeden át aktívan közremű-
ködtek a temetések lebonyolításában, egyéb
társadalmi-kulturális, rendezvények szervezé-
sében. Mindvégig összetartó, jó csapatot tud-
hatott maga mellett. Mindig szeretettel emléke-
zett vissza erre az időszakra, bajtársaira. Kiemel-
kedő tűzoltó munkájáért számos állami, Bel-
ügyminisztériumi, megyei és Badacsonytomajért
kitüntetésben részesült, amelyre méltán lehetett
büszke. Rendkívül családcentrikus, józan életű,
felelősségteljes, egyenes ember volt, aki igye-
kezett mindent megadni a családjának, ő jelen-
tette a biztonságot. Józanul gondolkodó, gya-
korlatias volt, aki mindig kereste mindenre a
megoldást. Törekvéseit, szándékait megértette,
maradéktalanul osztotta felesége is, akivel meg-
értésben és nagy szeretetben éltek együtt 56
évig, osztozva az örömökben és a bánatokban.

Emlékét megőrizzük!

A NABE 
VIRÁGOSÍTOTT 

AZ ÁLLOMÁSNÁL

BÚCSÚ 
TÓTH LÁSZLÓTÓL
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A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szerve-
zésében az idei évben is sikeresen megrendezésre
került a Márton-napi Vigasság és Tökfaragó verseny
november 13-án, Badacsonytomajon, a Városháza
előtti téren.

A rendezvény jó hangulatban telt, a vendégek
belekóstolhattak a badacsonyi újborba és őszi finom-
ságokat ízlelhettek. Zenés mulatság, tökfaragó ver-
seny, gyermekeknek játékpark és vásár várta az egy-
begyűlteket. 

Hálásak vagyunk Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzatának és Képviselő-testületének a közremű-
ködésért; Navracsics Tibor kormánybiztos úrnak,
Török Zoltán alpolgármester úrnak és Illés Zoltán
elnök úrnak a köszöntőikért.

Bedy Imre plébánosnak köszönjük a Márton-napi
újbor cuvée megáldását; Borbély Tamásnak, a Bada-
csonyi Hegyközség elnökének az újborral megtöltött
boros hordó csapra verését.

Az esemény sikeréért külön köszönet illeti a bor-
vidéki borosgazdákat, hiszen a felajánlott borokból
idén is elkészülhetett a Márton-napi újbor cuvée. A
felajánlók a következők voltak: Békássy Családi Pin-
cészet, FATA Pince, Borbély Családi Pincészet, Dobo-
si-Stier Pincészet, Első Magyar Borház-Szeremley
Birtok, Éliás Birtok, Imre Borpince, Istvándy Bormű-
hely, MATE Szőlészeti és Borászati Intézet Badacso-
nyi Kutató Állomás, Nagy&Nagy Pincészet, Németh
Pince, Sipos Borház, SellyeiBor, Szabó Családi Pince,
Válibor és Villa Pátzay Borbirtok. Az újbor cuvée-t
összeállította az Imre Borpince, Part Róbert.

Az esemény nem jöhetett volna létre a Bada-
csonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. és Bada-
csonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmé-
nye, Nagy László intézményvezető nélkül. Ők bizto-
sították a helyszín berendezéséhez szükséges helyet,
eszközöket, sátrat, zenét, padokat, asztalokat, sze-
metes edényeket, a technikához szükséges áramel-
látást, gázmelegítőket stb. Köszönjük!

Hálásak vagyunk és gratulálunk a Tatay Sándor

Általános Iskola diákjainak és felkészítő tanáruknak,
Aradiné Steiner Erika hitoktatónak ügyes szereplé-
sükért, műsorukért.

Köszönet a Káptalantóti Kemencésháznak az ízle-
tes langalló felajánlásukért; a Katica Vendéglőnek,
Májer Péternek, a libatepertő és libazsír fejalánlásáért,
valamint a badacsonytomaji Teke Pékségnek a pogá-
csáért!

Számos értékes nyereményt nyerhettek el a sze-
rencsések a tombola sorsoláson, közel 50 felajánlás
érkezett hozzánk, köszönjük Mindenkinek: Arc-Más
Kozmetika; Ábrahámhegy Önkormányzata; Bada-
csonytördemic Község Önkormányzata; Badacsony-
lábdihegy Ökoturisztikai Látogatóközpont; Bakter
Vendégház; Bázis Büfé; Békássy Családi Borászat;
Borbarátok Étterem és Vendégház; Borbély Családi
Pincészet; Bujtor Család; Brin-Garázs Szigliget; Cafe
Badacsony; Dobosi-Stier Pincészet; Domaine Edeg-
ger Pincészet; Éliás Birtok; FATA Pince; Folly Arboré-
tum& Borászat; Hableány Badacsony; Hartai Béla
képviselő úr; Hotel Bonvino Wine&Spa; Hotel Halász-
kert&Étterem, Tatay Sándor Általános Iskola Szülői
Munkaközössége; Kisfaludy-Ház Étterem; La Téne
Badacsony; Lacus Pelso Pizzéria; Laposa Borterasz;
Meilinger Anita; Németh Pince; Óbester Panzió; Pipitér
KFNO Óvoda Szülői Munkaközössége; Sellyei Aliz;
Sike Balázs Pincéje; Szabó Családi Pincészet; Tou-
rinform Badacsony; Tompos Család; Váli Péter Borá-
szata; Villa Pátzay Borbirtok; Vidéki Kamra; Vizkelety
Dóra és Hegedűs Adrián; Vizkelety István és családja; 

Rendezvényünkhöz hozzájárult minőségi játéka-
ival a Fanyűvő Játékpark, jó hangulatú zenéjével Mei-
linger Ádám, szállítási szolgáltatásával Takács Zsolt
és kollégái, kézzel festett Márton-napi hűtőmágnesek
elkészítésével a Vastag Kerámia, melyet ezúton is
köszönünk!

Köszönjük a szekeret Istvándy Gergelynek, a hor-
dót Altinger Krisztiánnak, a paravánokat a Tatay Sán-
dor Általános Iskolának!

Boldogok vagyunk, hogy az idei évben is hozzá-
járulhattunk a helyi Szülői Munkaközösségek bevé-
teleinek gyarapodásához. Változatos kínálatával kép-
viseltette magát a Tatay Sándor Általános Iskola Szü-
lői Munkaközössége és a Pipitér KFNO Óvoda Szülői
Munkaközössége. Köszönjük nekik felajánlásukat,
miszerint eljuttatták a település háztartásaihoz, az
iskola és óvoda diákjaihoz az esemény meghívóját.

Végül, de nem utolsó sorban nagyon köszönjük
a szervező Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
elnökségének, munkaszervezetének, a Tourinform
iroda munkatársainak a szervezésben, előkészítés-
ben, pakolásban, díszítésben való aktív részvételt!

Mindenkinek köszönjük, aki eljött vagy valamilyen
formában hozzájárult a vigasság sikerességéhez!

Jövőre találkozunk!

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület nevében
Illés Zoltán elnök; 

elnökségi tagok: 
Békássy János, Borbélyné Galambos Gabriella,

Jani Gyula, Májer Péter, Nagy István, Nagy László,
Rieger Zoltán, Szalai Attila, Szántai Attiláné, 

Tomposné Fabó Anikó;
munkaszervezet nevében: 

Tasner Mónika, Vizkelety Dóra, Sellyei Aliz, 
Molnár Anna

ÚJRA EGYÜTT A MÁRTON-NAPI VIGASSÁGON
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Vollein Ferenc, 22 éves, Magyarországon alkotó ifjú
festőművész vagyok, a Balaton partján, Badacsonyör-
sön élek. Már több, mint 13 éve foglalkozok elmélyülten
a festészettel, amelynek során kiemelkedő hazai és
nemzetközi sikereket értem el.  Várpalotán, a „kis kép-
zőben”, a Magániskola Gimnáziumában végeztem és
érettségiztem a képzőművészeti tagozaton 2019-ben.

Alkotásaimat az Ó-és az Újszövetség történetei,
a magyar történelem nagy alakjai, sorsfordulatai, a
balatoni, a toszkán és a dél-itáliai tájak ihletik.  

Eddig 51 önálló tárlatot rendezhettem kiemelt
képzőművészeti jelentőségű belföldi és külföldi kiál-
lítóhelyeken, továbbá számos csoportos kiállításon
is részt vehettem. 30 hazai és nemzetközi korosztály-
os és felnőtt képzőművészeti alkotópályázatot nyer-
tem meg vagy szereztem előkelő helyezéseket eze-
ken a rendezvényeken. 22 éves vagyok, de már ran-
gos művészeti ösztöndíjakkal, 4 önálló képzőművé-
szeti kiadvánnyal is büszkélkedhetek. A 2012-es, A
színek varázsában, a 2014-es Színek bűvöletében, a
2016-os Tündérország című képzőművészeti albu-
mom után 2021-ben megjelent a Színek az égből
című összegző, eddigi képzőművészeti pályafutáso-
mat a legteljesebben bemutató 132 oldalas, 35x24
cm-es nagyságú, 102 festményemmel illusztrált, szí-
nes mellékletekkel és tanulmányokkal ellátott,
keményfedeles, fűzött, képzőművészeti kiadványom.

Különféle rangos folyóiratokban olvashatók rend-
szeresen méltató, elemző publikációk eddigi képző-
művészeti munkásságomról. (pl. Pannon Tükör, Amb-
roozia, Irodalmi Jelen, Drót, Új Ember, Róma Közösségi
Oldala, Magyar Nemzet, Új Ember, Balatoni Futár, Zalai
Hírlap, Veszprémi Napló, Fejér Megyei Hírlap, stb.)

Stílusom nehezen meghatározható, de a szak-
emberek véleménye alapján szín-és formavilágom
különleges, egyedi, és a neoavantgarde egyik legje-
lentősebb, de Magyarországon kevésbé ismert irány-
zatához, a naiv-neoreneszánsz iskolájához áll a leg-
közelebb. Ennek az irányzatnak kiemelkedő hazai és
nemzetközi színvonalat képviselő, egyedüli magyar-
országi reprezentánsaként határoznak meg.

2016 októberében- eddigi képzőművészeti mun-
kásságom legmagasabb szintű elismeréseképpen-

általános pápai audencián Rómában, a Szent Péter
téren- fogadott a Szentatya, I. Ferenc pápa a Szent
Márton év alkalmával. Itt átnyújthattam a pápának
személyesen a „Szent Márton megkereszteli édes-
anyját” című alkotásomat, amely így bekerült a világ-
hírű Vatikáni Múzeum-és Képtár pápai magángyűj-
teményébe- elsőként az élő, kortárs magyar festő-
művészek közül. 

2015, 2017 és 2019 után 2021-ben az EMMI és az
EMET szakmai kuratóriumának a döntése alapján

negyedszerre-ben is elnyertem a „Nemzet Fiatal
Tehetségeiért” képzőművészeti ösztöndíjat, amely a
legjelentősebb korosztályos képzőművészeti elis-
merés Magyarországon.  

Alkotásaim máris fellelhetőek számos köz-és
magángyűjteményben: így pl. Budapesten a Völgyi-
Skonda Kortárs Gyűjteményben (11db), Dr. Nagy Krisz-
tián magángyűjteményében (25 db), Toldi Miklós
magángyűjteményében (16 db) Tokajon, Balatonfüre-
den, a Vaszary Villa és Galéria gyűjteményében,
Japánban a Toyamai Gyermekművészeti Múzeum
Képtárában, Genfben a Bayer-Unep Székházban, vala-
mint Rómában, a Vatikáni Múzeum és Képtár pápai
magángyűjteményében, Zalaegerszegen, a Göcsej
Múzeumban és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár gyűj-
teményében stb. Két alkotásom - Szent István és Szent
Imre portréi- Aszófőn, a Szent László Római Katolikus
Plébániatemplom főbejáratának szemközti oldalhajóin
kerültek végleges elhelyezésre 2018 pünkösdjén. A
fentiekkel együtt már több, mint 100 festményem
került különféle hazai és nemzetközi köz- és magán-
gyűjtemények tulajdonába. 2018 augusztusában az
enyingi Nepomuki Szent János Plébániatemplom
kuratóriumának a felkérésére megfesthettem Magyar-
ország védőszentjének, Szűz Máriának az egész ala-
kos, 200x150 cm-es portréját a „Balaton Királynője”
címmel, amelyet a templom plébániáján helyeztek el.

2021 májusában Badacsonyörsön megnyílt az
állandó Kortárs Képzőművészeti Galériám-elsőként
a naiv stílusú magyarországi képzőművészet 100
éves történetében. A kiállítóterem szerepel a Veszp-
rém-Balaton EKF 2023 program-sorozat hivatalos
képzőművészeti-kulturális kínálatában.

Továbbá 2023-ban, a Veszprém-Balaton Európa
Kulturális Fővárosa elnevezésű programsorozat kere-
tében még Ábrahámhegyen, a Bernáth Aurél Galéri-
ában nyílik majd meg egy fél éves tárlatom, mintegy
40 alkotásomból. Ezekben a Balatonhoz, a híres
tavunk régiójához köthető legendákat, mondákat dol-
goztam, dolgozom fel- immáron 10-dik éve. A fenti-
ekkel összefüggésben ezáltal a festményeim eljutnak
szinte a világ összes országába. A balatoni és a
magyar képzőművészet történetében ugyanis nekem
van a legteljesebb és legnagyobb ívű festmény-soro-
zatom ebben a témakörben. 

Összeállította: Vollein Ferenc festőművész
Badacsonyörs, 2021. novemberében

KÉPZŐMŰVÉSZI PÁLYAKÉP

Vollein Ferenc és Márfi Gyula érsek atya

Vollein Ferenc: Szigliget látképe (2021) olaj, vászon technika, 50X70



A Badacsony különleges arcát mutatja ilyenkor, a
dűlőkön és a pincék ódon falai között egészen új
élmény várja az utazót. Most izgalmas ízutazás
keretében leshetnek be az érdeklődők a borászok
világába a november 13-án elindult Borbarango-
láson, ahol a borvacsorák alkalmával maga a
borász és családja is bemutatkozik, és mesél élet-
ükről, hétköznapjaikról. 

Vulkánok, borok, ízélmények – és te személye-
sen. Ez várja a Badacsonyba érkezőket egész évben,
hiszen a borvidék minden évszakban kínál valami
egyedit és megismételhetetlent. Bár karakterét meg-
határozza a Balaton, hangulata ennél jóval összetet-
tebb, hiszen benne van a szőlők zamata, a vulkanikus
talaj ásványossága, a helyi ízek mélysége, és az itt
élők vendégszeretete, közvetlen kedvessége. Mind-
ezt átélheti, aki ott lesz a november 13-án kezdődött,
és 2022. május végéig összesen 22 helyszínt felölelő
rendezvénysorozat valamelyik állomásán. 

A Borbarangolás mára mondhatni hagyománnyá
vált a borvidéken. Arra invitálja a borkedvelőket, hogy
ősszel és télen is keressék fel a pincészeteket, fedez-
zék fel a badacsonyi borok varázslatos világát, kós-
toljanak bele az ősz és a tél ízeibe, túrázzanak a dűlők
érintésével.

A borvacsorákon hamisítatlan helyi ízek és kör-
nyékbeli alapanyagokból készült ínycsiklandó menü-
sorok várják a vendégeket, akik a program során
megismerkedhetnek a borok készítőjével és csa-
ládjával, helyi termékeket kóstolhatnak, és bejár-
hatják a pincét is a gazda vezetésével. 

Azok számára pedig, akik lemaradtak a kiszemelt
dátumról, a borvacsorát követő héten vendégváró
ajánlattal kedveskedik a pincészet. 

A Borbarangolás állomásairól és programjairól
ITT tájékozódhatnak az érdeklődők, a részvételhez
előzetes bejelentkezés szükséges közvetlenül a hely-
színeknél. 

A Borbarangolás időpontjai és helyszínei a követ-
kezők:
2021. dec. 11. Laposa Borterasz
2022. január 8. Folly Arborétum és Borászat
2022. január 15. Folly Arborétum és Borászat
2022. január 22. Laposa Borterasz
2022. január 29. Hableány Bisztró Borbár
2022. február 5. Tarányi Présház 1780 Étterem
2022. február 12. Neptun Badacsony
2022. február 19. Tarányi Présház 1780 Étterem
2022. február 26. Dobosi-Stier Pincészet
2022. március 12. Hotel Bonvino Wine&Spa
2022. március 19. Németh Pince
2022. április 2. Borbély Családi Pincészet
2022. április 9. VáliBor
2022. április 16. Kalinics Birtok
2022. április 23. Borbarátok Vendéglő, Panzió, 

FATA Pince
2022. április 30. Sabar Borház
2022. május 7. Vörös Szőlőbirtok és Borpince
2022. május 21. Barna Pince
2022. május 28. Kalinics Birtok

Enni jó, badacsonyi borokat kóstolni nagyon jó,
és valljuk be: utazni is jó! De még jobb, ha ezt a hár-
mat együtt tesszük. Minderre a Badacsony régióban
egész évben lehetőség nyílik! 

Ha teljes élményre vágyunk, a jóízű borvacsora
után töltsük a hétvégét a régióban, pihenjünk meg a
környék igényes szálláshelyein, kapcsolódjunk ki a
változatos programok valamelyikén!

Aktuális ajánlatokért érdemes követni a Bada-
csony Régió turisztikai weboldalát, a badacsony.com-
ot, vagy Facebook oldalukat, ahol rendszeresen közzé
teszik a Borbarangolás soron következő állomásának
kínálatát is. 

Mindenkit szeretettel vár a szervező Badacsonyi
Céh Turisztikai Egyesület.

További információk: 
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület

Tasner Mónika munkaszervezet-vezető
Tel.: 06 87 531 013, 70/382-9211, 

e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
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Folytatás az 1. oldalról.

HÉTRŐL HÉTRE MÁS PINCÉSZET VÁR BORBARANGOLÁSRA
A BADACSONYI BORVIDÉKEN



A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az immár 116 éves múltra vissza-
tekintő Folly ismert és elismert turisztikai attrakcióvá vált, amely az európai
magánkertek által képviselt élvonalhoz tartozik. Többek között étterem, láto-
gatóközpont, grillterasz, Panoráma terasz–kávézó, saját cukrászműhely került
kialakításra, interaktív család-, és kerttörténeti kiállítás, kertmozi – chill terasz
és szabadtéri színház nyílik majd, valamint számos olyan fejlesztés zajlik,
amely a vendégek komfortérzetét növeli. A fejlesztések a Kisfaludy 2030
turisztikai attrakciófejlesztési pályázat keretében valósulnak meg 470 millió
forint értékben.

Lenyűgöző atmoszféra, varázslatos balatoni panoráma és százéves cédrusok
illata várja azokat a látogatókat, akik betérnek a Balaton édenkertjébe, a bada-
csonyörsi Folly Arborétum és Borászatba. A páratlan kertet négy nemzedék
kitartó munkája és gondoskodása élteti, ahol mára már négy világtáj növényei
leltek otthonra. Az első fákat Dr. Folly Gyula pécsi orvos telepítette 1905-ben,
majd 11 évvel ezelőtt a kert gondozását a dédunoka, Folly Réka vette át, aki
budapesti fogorvosi állását hagyta hátra, hogy családjával együtt visszaköltözzön
szülőhelyére. Egy évtizedes töretlen munkájának eredménye nemcsak az arbo-
rétumban látható: Folly Réka a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szö-
vetségének elnökségi tagja; legutóbb a 2021. október 11-12. között Lisszabonban
lezajlott, „I. Nemzetközi történelmi botanikus kertek” c. kongresszus előadója volt,
ahol „Tried and tested – opportunities for private gardens” címmel a magánkertek
turizmusban betöltött szerepét mutatta be.

A kertet most gondozó és vezető negyedik generációnak köszönhetően az
arborétum ma komplex élménycsomagot nyújt a látogatóknak, ahol a látogató
akár egy egész napot eltölthet, a különleges, hatalmas fenyő- és lombos fák,
virágok között sétálva, finom bort kortyolva, helyi különlegességeket és házi
készítésű süteményt fogyasztva kikapcsolhat a mindennapi rohanásból. Éppen
ezért 2010 óta folyamatos fejlesztések helyszíne a Folly. 2014-ben új támfalat,
játszóteret és kilátót építettek a kertbe. Ebben az időszakban az arborétum egy
dendrobotanikai rehabilitáción is átesett, azaz minden növényt térképre vittek,
meghatározták a fajokat, fajtákat, és digitalizálták az információkat. 2018-bann
felújították a család egykori lakóházát is, ami most látogatóközpont és étterem

funkciót tölt be. A fejlesztések azonban itt nem álltak meg: elkészült és kibővült
a grillterasz, idén nyáron átadták a Panoráma terasz – kávézót, augusztusban
pedig megnyitott a Folly saját cukrászműhelye. A következő félévben további új
turisztikai szolgáltatások, attrakcióelemek kerülnek kialakításra: többek között
az egykori pincében interaktív család-, és kerttörténeti kiállítás, kertmozi – chill
terasz és szabadtéri színház nyílik, valamint számos olyan fejlesztés valósul meg,
amely a vendégek komfortérzetét növeli, így például a burkolatok felújítása az
ösvényeken, ülőpadok, bútorok, függőágyak elhelyezése, új, tematikus és baba-
kocsival bejárható sétaútak kialakítása, elektromos kerékpártöltő és autótöltő,
valamint információs táblák kihelyezése. A tervek között szerepel az infokom-
munikációs jegyrendszer bevezetése, továbbá a Folly attraktivitásának, egyedi-
ségének erősítése új land art alkotásokkal, szobrokkal. Összesen 4500 m2-nyi új
út létesül 1000 méter szegéllyel. A turisztikai attrakció fejlesztés elemei a tervek
szerint 2022. április 30-ra készülnek el, és a Kisfaludy 2030 turisztikai attrakció-
fejlesztési pályázat keretében valósulnak meg 470 millió forint értékben.

„A Folly nem egyszerű
magánkert, sokkal több ennél.
Egész évben nyitvatartunk, szá-
mos programmal várjuk a termé-
szetkedvelőit, a családosokat, a
gyerekeket. Emellett fontosnak
tartom, hogy példát mutassunk,
egyrészt azzal, hogy megőrizzük,
amit az elődeink létrehoztak,
gondozzuk örökségüket, más-
részt azzal, hogy komolyan vesz-
szük a természetszeretet, a környezetvédelem területén betöltött edukációs szere-
pünket. Mindemellett büszkék vagyunk arra, hogy a különböző szolgáltatásokkal
kibővült Folly ismert és elismert turisztikai attrakcióvá vált, amely az európai
magánkertek által képviselt élvonalhoz tartozik” – fejti ki Folly Réka, a dédunoka,
negyedikgenerációs tulajdonos.
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FEJLESZTÉSEK A 116 ÉVES FOLLYBAN
A FOLLY EURÓPA ÉLVONALÁBAN



150 tagú zsűri értékelte a 38 országból érkező több mint 6ezer tételt Német-
ország legnagyobb és legjelentősebb nemzetközi borversenyén. A Folly borá-
szatából származó 19-es Rajnai Rizling a 2021. október 8-17. között megren-
dezésre került Berliner Wein Trophy nyári/őszi fordulóján arany minősítést
szerzett.

A Folly borai 2021-ben számos elismerést és díjat hoztak el a hazai és nem-
zetközi megmérettetéseken. A legrangosabb magyarországi borverseny, a VinA-
gora aranyminősítése után a Folly – az „MTA Bora 2021” címet is elnyert – 2019-
es Rajnai rizlingjét most a Berliner Wein Trophy-n, Németország legnagyobb és
legjelentősebb nemzetközi borversenyén ismerték el arany minősítéssel.

A Folly Arborétumhoz közel eső birtokelemeken 10 hektáron folyik a szőlő-
termelés, amely, akárcsak az arborétum szeretete és gondozása, generációról
generációra szálló örökség a Folly családban. A szőlőtermesztés felvirágoztatása
a szépnagypapához köthető, aki a XIX. század közepén vette meg a jelenlegi
arborétumot is magába foglaló birtokot a rajta álló épülettel és pincével együtt.
A Kisörsi-hegy biztosít megfelelő termőterületet vezető szőlőfajtáknak: a szür-
kebarátnak, az ottonel muskotálynak, a kéknyelűnek, a rajnai rizlingnek, a budai
zöldnek és az olaszrizlingnek. A borok nagyrésze reduktív eljárással készül, de
egyes tételek hordós érlelést is kapnak. A Folly borai közül a Buboréka rozé, a
Boróka, az Olaszrizling, a Budai zöld, a Kéknyelű és a Muscat ottonel a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park védjegyével rendelkeznek.

„A Folly díjnyertes borához a Rajnai Rizling szőlőjét 2019-ben teljes érésben,
kézi szedéssel szüreteltük. Feldolgozásánál gondos odafigyelés mellett egész fürtös

préselést alkalmaztunk. Illatában a Rajnai Rizlingre
jellemző citrusos, mézes, enyhén fűszeres jegyek
köszönnek vissza. Ízében élénk, roppanós savak jel-
lemzik és már az első korty után érezni az olajos, pet-
rolos jegyeket és egy kevés badacsonyi ásványossá-
got” – mondta el Nagy Leopold, a Folly borásza.

ARANYAT NYERT A BERLINER WEIN TROPHY NEMZETKÖZI
VERSENYÉN A FOLLY 2019-ES RAJNAI RIZLINGJE
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