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Hagyományosan nagyszombaton indult el a hajózási sze-

zon a Balatonon, ezt követően ünnepélyesen is megnyi-

tották a szezont Badacsony és Fonyód között. A két város

vezetője a települések küldöttségével együtt szállt fedél-

zetre és hajóztak Fonyód irányába. A Balaton közepére

érve megkoszorúzták a tavat, ezzel jelképesen is elindítva

a hajózási szezont.

ELINDULT A 176. HAJÓZÁSI
SZEZON A BALATONON

Cikkünk a 2. oldalon olvasható.

Eredményesen zajlott le az április 3-i országgyűlési

választás Veszprém megye 3. számú választókerületé-

ben is. A leadott érvényes szavazatok és a kihirdetett

választási eredmény alapján a FIDESZ-KDNP színeiben

indult dr. Navracsics Tibor képviselheti a térséget a

következő négy éves parlamenti ciklusban az Ország-

gyűlésben.

DR. NAVRACSICS TIBOR A TÉRSÉG
ÚJ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE

Részletek a 2. oldalon olvashatók.
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Tapolcán átvette megbízólevelét, majd május 2-
án letette képviselői esküjét a parlamentben a térség

újonnan megválasztott országgyűlési képviselője.
Dr. Navracsics Tibor az április 3-i parlamenti

választáson az érvényes szavazatok 50,70%-át sze-
rezte meg, ez összesen 23 685 szavazatot jelent
(Badacsonytomajon 566 szavazatot kapott). Bada-
csonytomaj három szavazókörében a választásra
jogosultak több, mint 70%-a járult az urnák elé.

Dr. Navracsics Tibor megköszönte a választók
bizalmát, az őt támogató voksokat és szerkesztősé-
günknek elmondta, látható és szorgalmas képvise-
lője szeretne lenne Veszprém megye 3. számú
választókerületének, valamint a térség további fej-
lesztéséért fog dolgozni a következő négy eszten-
dőben. Kálóczi Beáta

A hagyományokat követve nagyszombaton indult
el a hajózási szezon a Balatonon, ezt követően ünne-
pélyesen is megnyitották a szezont Badacsony és
Fonyód között.

A járványhelyzet miatt a szezonnyitó tavaly is
elmaradt, de ezúttal külön hajó indult Fonyódról a
badacsonyi vendégekért. 

Hidvégi József, fonyódi polgármestert a bada-
csonyi kikötőben Krisztin N. László Badacsonytomaj
első embere fogadta, majd a balatoni városvezetők
a két település küldöttségével együtt szálltak fedél-
zetre és hajóztak Fonyód irányába.

A Balaton közepére érve megkoszorúzták a tavat,
ezzel jelképesen is elindítva a hajózási szezont.

A BAHART egyébként 2022-ben új menetrenddel,
megújult arculattal, színes szolgáltatáskínálattal, onli-
ne jegyvásárlási lehetőséggel és izgalmas program-
hajókkal várja a hajózni és kikapcsolódni vágyókat a
Balatonon. A Balatoni Hajózási Zrt. a 176. hajózási sze-
zonban továbbra is nagy hangsúlyt fektet a flottafej-
lesztésre, több hajó megújult és idén újak is érkeznek
a Balatonra.

A kedvező időjárásnak és a Balaton népszerűsé-

gének köszönhetően további forgalomnövekedés
tapasztalható a kompokon, az év első 3 hónapjában
a tavalyi év azonos időszakához képest 23%-kal nőtt
a szállított utasok száma. 

A megújult arculattal a kikötőkben, a hajókon, off-
line és online felületeken és a BAHART honlapján is
találkozhatnak az érdeklődök. A leginkább várt újdon-

ság az online jegyvásárlás lesz, amely a tervek szerint
májusban indul.  

Kiemelt szerep jut a flottafejlesztésnek, ami az
első ütemben 2 új komp és 2 új katamarán építésével
valósul meg. A hajók várhatóan 2022-ben érkeznek
a Balatonra. Az első komp sikeres üzempróbái után
megkezdődik a szállításra való visszabontása, míg
az első katamarán festési és gépészeti szerelési mun-
kái után hamarosan megtörténik a vízre tétel is.
Amennyiben a Balaton vízállása lehetővé teszi, a
hajók szállítására május közepén kerül sor. 

A meglévő flotta felújítása is folytatódik. Környe-
zetvédelmi és üzemanyag-fogyasztási motorkorsze-
rűsítések mellett a Szigliget hajón, a Badacsony kata-
maránon, a Szántód hajón és a 95. születésnapjára

készülő Tünde nosztalgiahajón is jelentősebb felújí-
tások lesznek.  

Május közepétől a keleti medencében megújult
kínálattal jelentkezik a BAHART: a megszokott Siófok
– Balatonfüred – Tihany útvonal helyett közvetlen
járatok indulnak Siófok – Balatonfüred, valamint Sió-
fok – Tihany között, melynek köszönhetően az utasok
kényelmesebben és gyorsabban eljuthatnak majd a
célállomásukra. A főszezonban így napi 9, pénteken
és hétvégén pedig napi 10 hajójárat indul Siófok és
az északi parti célállomások között.

Balatonfüred és Balatonföldvár között közvetlen
járatok közlekednek majd, és a hajók megállnak
Tihany-révben is. A programhajó kínálatban az augusz-
tusi hónapban heti 2 helyett már heti 3 bulihajó járat
indul a legtöbb kikötőben, és a gyerekeknek szóló
Varázshajó is további indulási időpontokkal bővül. 

Folytatódik a BAHART szolgáltatásainak fejlesz-
tése, a büfékben neves balatoni borászatok borai és
helyi kézműves sörök is kaphatók lesznek. A hagyo-
mányos programválasztékot a partnerek közös prog-
ramjai színesítik: koncertek, bulik, kulturális, sport- és
gasztro események. Forrás és fotók: 

BAHART, Fonyód Média

Aszfaltrajzokkal, színes krétákkal, táncházzal,
vidám hangulatban búcsúztatták Badacsonytomaj
főutcáját a helyiek, hiszen hamarosan megkezdődik
az utca teljes rekonstrukciója, a településközpont
megújítása. A délutáni családi programot a BTTF
Badacsony és Térsége Turisztikai Nonprofit Zrt. szer-
vezte.

A beruházó a hamarosan induló kivitelezési mun-
kák miatti esetleges kellemetlenségekért előre is kéri
a lakosság türelmét és megértését!           

Kálóczi Beáta
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BÚCSÚ A FŐ UTCÁTÓL

ELINDULT A 176. HAJÓZÁSI SZEZON A BALATONON

Folytatás az 1. oldalról.

Folytatás az 1. oldalról.

DR. NAVRACSICS TIBOR 
A TÉRSÉG ÚJ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE
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Iskolánk idén először, - de nem utoljára - regiszt-
rált az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés –
egészségügyi Intézet által évente megrendezésre
kerülő iskolai programjára, melyben arra hívja fel a
fiatalok figyelmét, hogy egészségük megőrzésének
érdekében, cukros üdítők helyett vízzel oltsák a
szomjukat. 

A HAPPY-hetet rendszerint a víz világnapjához
kapcsolódva szervezik meg.

Tanulóink játékos oktatás, projektfeladatok kere-

tében ismerkedhettek meg a helyes folyadékfo-
gyasztási szokásokkal. Videókat, online játékokat néz-
hettek és próbálhattak ki, elkészíthették álmaik vizes-
poharát, melyeket ki is állítottunk iskolánk aulájában. 

Március 24-én reggel a 7. osztályosok víz világ-
napjáról szóló előadását hallgathattuk meg, majd
minden tanulónk egy üveg ásványvizet kapott a
Szentkirályi Magyarország Kft. – Kékkúti üzeme jóvol-
tából.

Rétainé Vizeli Alexandra

Március 8-án a 8.osztály a Lázár Ervin Program
keretében az Opera új művészeti központjában, az
Eiffel Műhelyházban vett részt az Operakoktél című
előadáson az osztályfőnök és az igazgatóasszony
kíséretében. Elsőként Mozart A színigazgató című
egyfelvonásos vígoperáját hallgattuk meg a Magyar
Állami Operaház művészeinek tolmácsolásában. A
darab eredeti történetmesélésével, kreatív, környe-
zetbarát, újrahasznosított díszleteivel igazi színházi

élményt nyújtott. Ezt követően Menotti: A telefon
című egyfelvonásos darabjában gondolkodhattunk
el arról, hogyan alakítja át, teszi tönkre emberi kap-
csolatainkat a mobiltelefon. A két darab közötti szü-
netben interaktív előadás keretében pillanthattunk
be a kulisszák mögé. Köszönjük a Balatonfüredi Tan-
kerületnek a program és az utazás megszervezését
és anyagi támogatását.

Biró Eszter

A székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ
által szervezett Veszprém megyei angol nyelvi ver-
seny 7-8. -os korosztályában iskolánk tanulója Antolik
Barnabás 8.osztályos tanuló 2. helyezést ért el. A szó-
beli fordulóra a megye 10 legjobb írásbeli eredmé-
nyét elérő diákját hívták be, ahol  angol nyelven szi-
tuációs feladatot kellett megoldaniuk, illetve kép
segítségével egy megadott témáról kellett angol
nyelven kifejteni a véleményüket a versenyzőknek.
Nagy öröm, hogy Barnabás iskolánk számára ilyen
dicsőséget szerzett.        Biró Eszter, angol nyelvtanár

„Let’s explore the USA!” (Fedezzük fel az Amerikai
Egyesült Államokat!) címmel rendezett angol nyelvi
országismereti versenyt a tapolcai Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus Általános Iskola a felső tago-
zatos diákok számára két korcsoportban. A verseny-
zőknek angol nyelvű videók alapján kellett online
tesztet kitölteni az Egyesült Államok történelméről,
földrajzáról, kultúrájáról. Iskolánkból kilenc diák vett
részt a versenyen az 5., a 7. és a 8 osztályból. Az
online versenyen nemcsak a tapolcai járás, hanem
Ajka, Várpalota és Veszprém tanulói mérték össze
tudásukat. A 7-8.osztályos korcsoportban Antolik Bar-
nabás 2. helyezést ért el! Eredményéhez szívből gra-
tulálunk! Biró Eszter, angol nyelvtanár

HAPPY – HÉT

UTAZÁS AZ OPERA VILÁGÁBA

NAGY SIKER 
A MEGYEI ANGOL

VERSENYEN

ANGOL NYELVŰ
ONLINE 

ORSZÁGISMERETI
VERSENY
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A Tatay Sándor Általános Iskola 6. osztályos tanu-
lója, Wallovics Lilla, a Nemzetközi Kenguru Matema-
tikaverseny megyei fordulóján 4. helyezést ért el. A
kimagasló eredmény megszerzése után újabb ered-
ményhirdetésre hívták. A Zrínyi Ilona Matematikaver-
seny megyei fordulóján 5. helyezett lett és pontszáma
alapján meghívást kapott az országos döntőre.

Nagyra értékeljük Lilla kitartását és szorgalmát,
eredményeire büszkék vagyunk!

Udvariné Horváth Anna 
matematika tanár

Badacsonytomaj VN Kft. 2022. április 20-tól

megkezdi a Káptalantóti úti telephelyén balkon-

növények, zöldségpalánták, és egynyári növé-

nyek értékesítését.

A megszokott növényeken kívül kapható lesz

még általános virág- és muskátliföld, tápoldatok,

és ültető edények (balkonládák).

Várjuk régi és új vásárlóinkat 

az alábbi napokon:

Nyitás 2022. április 20. 8 óra.

Nyitva tartás: 

hétfő, szerda, csütörtök, péntek  8.00-16.30

szombat 8.00-13.00

kedd és vasárnap zárva

A tavalyi évhez hasonlóan lehetőség van kérni

kiszállítást Badacsonytomaj közigazgatási terü-

letén belül, 6.000 Ft feletti vásárlás esetén. A szál-

lításért külön díjat számítunk fel.

A kiszállításhoz kérjük adja meg nevét, pontos

lakcímét és egy telefonszámot.

Információért április 20-tól 06-20/419-3813

telefonszám hívható, nyitvatartási időben.

KETTŐS SIKER
MATEMATIKÁBÓL

VIRÁGVÁSÁR
„A KERTÉSZKEDÉS JÓT TESZ 
A TESTNEK ÉS A LÉLEKNEK”

Az „Ismerem a technikai környezetemet” – Tech-
nika, életvitel és gyakorlat tantárgyi dunántúli verseny
döntőjét 2022. április 5. napján rendezték meg az
ELTE Savária Egyetemi Központban, Szombathelyen.
Veszprém megyét az 5-6. osztályosok kategóriájában
Tóth Titanilla, a Tatay Sándor Általános Iskola 6. osz-
tályos tanulója képviselte. A három órán át tartó küz-
delem egy órás elméleti és két órás gyakorlati fel-
adatok megoldásából állt. Titanilla boldogan vette
át a döntő III. helyezettjének járó jutalmakat. Ez a nap
felejthetetlen élményt jelentett számunkra.

Udvariné Horváth Anna 
intézményvezető-helyettes

DUNÁNTÚLIN TÚL

Fotó: IskolaFotó: Iskola Fotó: IskolaFotó: Iskola



Áprilisban került megrendezésre az első baba-
mama adok-veszek az Egry József Művelődési Ház-
ban. Az időjárás sajnos nem kedvezett a rendezvény-
nek, mert egész napos esőzés volt, de így is sikeresen
zártuk a napot. A Kulturális Intézmény jóvoltából nem
kellett helypénzt fizetni, amit minden résztvevő nevé-
ben ezúton is köszönök.

Minden hónapban rendezni szeretnénk egy ilyen
börzét, a következő 2022. május 21-én, szombaton
lesz 9 és 14 óra között az Egry József Művelődési
Házban. Várjuk a jelentkezéseket a vmk@badacso-
nyiprogramok.hu e-mail címre!

Úgy gondolom, hogy ez hatalmas segítség min-
den anyukának, hogy egy kis plusz bevételhez jus-
sanak és a már nem használt holmik újra jó helyre
kerülhessenek! Nagy Réka
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MUZSIKÁS NYUSZIVÁRÓ A KÖNYVTÁRBAN

Április 30-án, szombaton nagyszerű hangulatú
Sport Majálison vehetett részt a lakosság. A program
összeállításakor a gyerekekre és a felnőttekre is gon-
doltak a szervezők. A Pintér Károly Sportpályán kis-
pályás labdarúgó mérkőzések, ugrálóvár, a Fanyűvő
Játékpark játékai várták az érdeklődőket. Közös főzé-
sen gulyáslevest készítettek a résztvevők Borbás
Norbi közreműködésével. A program májusfaállítással
zárult. 

Köszönjük a sportkör társadalmi munkáját! 
Farkas Judit

Április 11-én húsvéti programra vártuk a település
gyermekeit a Városi Könyvtár épületébe. A progra-
mon részt vettek a Pipitér Közös Fenntartású Napközi
Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde nagycsoportos

óvodásai Eszti, Hajni és Kriszti néni kíséretében. A
Muzsikás nyusziváró rendezvényünkön a Tatay Sán-
dor Általános Iskola első osztálya is részt vett Rétainé
Vizeli Alexandra osztályfőnök vezetésével.

Ribizli bohóc nagyszerű hangulatot varázsolt a
Városi Könyvtár falai közé, a gyerekek vele együtt
énekeltek és táncoltak. A kifejezetten húsvéti témájú,
interaktív gyerekműsorban megzenésített versek és
dalok hangzottak el a tavasz és a természet ébredé-
séről, a húsvétról, az ünnepi várakozásról, készülő-
désről. 

A program a Badacsonytomaji Könyvtári, Infor-
mációs és Közösségi Hely szervezésében a Könyv-
tárellátási Szolgáltatási Rendszer keretében, az Eöt-
vös Károly Megyei Könyvtár támogatásával valósult
meg. Farkas Judit

SPORT MAJÁLIS
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BABA-MAMA CSERE-BERE
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Kedves Érdeklődő!
Szeretettel invitállak szerda esténként közös jóga-

gyakorlásra.
Ki vagyok én? Galambosi Virág vagyok és 10 éve

foglalkozom a lelki és önismereti fejlődéssel és jógá-
val. A szellemgyógyászat tudománya hamar megta-
lált és ismét rá tudtam kapcsolódni arra, amit már
gyermekként tudtam: a fizikai síkon kívül létezik más
is. Ha a dolgok valódi okára akarunk ránézni és nem
csak a tünetet kezelni, elengedhetetlen, hogy fog-
lalkozzunk a mentális és a lelki szintekkel is, így a
jógaóráimon is nagy hangsúlyt szenteltek arra, hogy
mindegyik szintre ható gyakorlatokat végezzünk.

Hivatásom az embereket emlékeztetni ezekre a
mélyebb szintekre és ez által létrehozni a harmóni-
át.

A gyakorláson gondoskodom arról, hogy innen
úgy térj haza, hogy tested alaposan átmozgatásra
került, a blokkjaid oldódtak, az elméd letisztult, a lel-
ked pedig feltöltődött.

A gyakorlás elcsendesedéssel kezdődik, ahol
megtapasztalhatjuk, hogy a gondolataink tőlünk
különállóak és mi képesek vagyunk azokat fegyel-
mezni. Megszabadulunk azoktól, melyek már nem
hasznosak nekünk. Majd alapos bemelegítéssel foly-
tatjuk, ahol tested minden porcikája felpezsdül, azok
a területek is, melyekre eddig feltehetőleg nem szen-
teltél túl nagy figyelmet. Ehhez alkalmazunk chi-kung
gyakorlatokat is, mellyel kipucoljuk a pangó energi-
ákat, az energetikai hálózatunkat. Ezután ászana gya-
korlás következik, ahol különféle gyógyító testhely-
zetekben oldjuk blokkjainkat és megtapasztaljuk,
milyen érzés a légzésünkkel szinkronban mozogni.
Következő lehet meditáció, légző-gyakorlat, vagy
egyéb szellemi/lelki gyakorlat, melyeknek célja,
hogy mély belső megtapasztalást szerezzünk és
ezáltal lelkiségünkre terelje a figyelmünket. Végül
relaxációval zárunk, ahol gyakran előkerülnek az illó-
olajok és pár gyengéd érintés, hogy segítsek ellazu-
lásodban. Az idegrendszered nagyon hálás lesz.

A program időtartama 1,5 óra
Hozz magaddal: matracot (ami nem csúszik) és

egy vékony takarót, amivel be tudsz takarózni rela-
xáció alatt. Ha nem tudsz hozni, kérlek jelezd felém
és megoldjuk.

Amennyiben velem tartasz, kérlek jelentkezz be

privát üzenetben messengeren, vagy telefonon a
06304128215 számon!

Ha bármi kérdésed felmerülne, keress bátran!
Szeretettel várlak! Galambosi Virág

jógaoktató, ayurvédikus jógaterapeuta, 
szellemgyógyász

HARMONIZÁLÓ JÓGA BADACSONYTOMAJON 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Fotó: Galambosi VirágFotó: Galambosi Virág Fotó: Galambosi VirágFotó: Galambosi Virág
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Legyél te is filmes! Forgass filmet, akár a mobiloddal,

és nyerj értékes díjakat!

A Magyar Mozgókép Fesztivál a Veszprém-Balaton
2023 Európa Kulturális Fővárosa program kereté-
ben a Cinemira, Nemzetközi Gyerek és TEEN Film
Fesztivállal karöltve VIDEÓVERSENYT hirdet 20 év
alattiaknak. Maximum 1,5 perces filmekkel lehet
nevezni Balaton északi part és déli part témákban,
műfaji megkötés nélkül. A nevezési határidő május
25. A legjobb 30 alkotást levetítik nyáron a Magyar
Mozgókép Fesztiválon, Veszprémben, a legjobb 3
film pedig értékes filmes és Balatonos díjakat nyer.

Ha nem vagy több 20 évesnél, érdekel a film és
imádod a Balatont, ez a felhívás neked szól! A Magyar
Mozgókép Fesztivál a Veszprém-Balaton 2023 Európa
Kulturális Fővárosa program keretében a Cinemira,
Nemzetközi Gyerek és TEEN Film Fesztivállal karöltve
videóversenyt hirdet, melyre maximum 1,5 perces fil-
mekkel lehet nevezni Balaton északi part és déli part
témákban. Műfaji megkötés nincs! Lehet animáció,
élőszereplős kisfilm, vagy akár videóklip, csak az a
fontos, hogy valahogyan a Balatonhoz kapcsolódjon.
Egy nevező korlátlan számú kisfilmmel indulhat.

A filmed töltsd fel egy linkre, vagy drive-ra és
május 25-éig küldd el a következő címre:
cinemira.mobilbalaton@gmail.com!

Az alkotásokat filmesekből álló szakmai zsűri
válogatja majd. A legjobb 30 alkotó személyes vissza-
jelzést, értékelést kap a zsűritől, filmjét pedig levetítik
június 11-én a Magyar Mozgókép Fesztiválon, Veszp-
rémben. A legjobb 3 film olyan értékes filmes és
Balatonos díjakat nyer, mint:

• Nyári filmes workshop a Gyerekfilm Akadémia
felajánlásával 42.000 forint értékben

• Cinemira TEEN - Nemzetközi Filmfesztivál az
Akvárium Klubban - 3 db belépő 10 ezer forint
értékben

• CINEMIRA vászontáska teletöltve Balaton sze-
lettel 

• 4 fős élményvitorlázás az ÉlményBalaton.hu fel-
ajánlásával Alsóörsön

• Családi belépőjegyek a bakonyi Sobri kaland-
parkba http://www.bakonyikalandpark.hu/jatek

Fogd hát a mobilodat, a balatoni emlékeidet,
vágyaidat, esetleg néhány havert és már indulhat is
a forgatás!

MOBILBALATON 
- VIDEÓVERSENY 20 ÉV ALATTIAKNAK

Április 1-jén a szokásoknak megfelelően kezdetét
vette a viharjelzési szezon. Magyarországon a vihar-
jelzőrendszert a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság működteti, a jelzés kiadásáért pedig
az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) Siófoki
Viharjelző Obszervatóriuma felel.

A viharjelzés nagyobb tavainkon, így a Balatonon,
a Velencei-, a Tisza- és a Fertő tavon működik. A
Balaton Közép-Európa legnagyobb állóvize, így ide-
genforgalmi szempontból és méretéből adódóan is
kiemelt jelentőséggel bír.

Az elmúlt évek fejlesztései nyomán megvalósult
tóközepi jelzők az idei évtől még hatékonyabban és
üzembiztosabban működhetnek, hiszen most már
speciális stégek, úgynevezett platformok biztosítják
ezek elhelyezését. Az Országos Vízügyi Főigazgató-
ság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság pro-
jektje keretében megvalósult és kiépített platformok-
nak köszönhetően javult a jelzők energiaellátása,
nagyobb napelemek és bővített akkumulátor-kapa-

citás működtethető, így hosszabb napfénymentes
időszakban is képesek megfelelően működni.

A bővítések és a tóközepi jelzők elhelyezésének
eredményeként jelenleg a tó felszínéről vagy part-
jairól minden esetben legalább három jelző észlel-
hető. 

A lakosság nemcsak a tóparton, hanem elektro-
nikus módon is tájékozódhat a viharjelzés aktuális
állapotáról. Az mind a négy vízterület esetében figye-
lemmel követhető a BM OKF (www.katasztrofavede-
lem.hu), az OMSZ (www.met.hu), valamint az RSOE
(www.rsoe.hu) honlapján.

A honlapok mellett érdemes használni az iOS és
Android platformra is letölthető ingyenes TAVIHAR
alkalmazást, amely automatikus üzenetekben értesíti
az állampolgárokat a kiválasztott vízterületet érintő,
a viharjelzés állapotában beállt változásokról, így a
viharjelzési fokozat kiadásáról vagy annak visszavo-
násáról. 

Forrás: https://veszprem.katasztrofavedelem.hu

A horgászegyesület 2022.március 19-én tartotta
küldöttgyűlését, melyen a Bakony Balaton Horgász
Szövetség részéről Puskás István elnökségi tag, Krisz-
tin N. László Badacsonytomaj polgármestere és Török
Zoltán alpolgármester is részt vett.

Az elnöki beszámoló kiemelte, hogy sikerült
megőrizni az egyesület pénzügyi stabilitását. Köszö-
netet mondott Badacsonytomaj Város Képviselő-tes-
tületének és a szponzoroknak az általuk nyújtott
támogatásért, mellyel hozzájárultak a működési költ-
ségekhez és a programok sikeréhez.

Az elnök ismertette a 2021 évi sikeres programo-
kat és a 2022 évre tervezett elképzeléseket. Beszélt
az ingyenes horgászvizsga lehetőségről, a sólyázó
használatáról, a haltelepítésekről, a leadott fogási
naplók összesítése utáni statisztikáról.

A Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság is
megtartotta éves beszámolóját. Megtörtént a meg-
üresedett küldötti helyre az új tag megválasztása.

A sokakat érintő téma, a csónakkikötő/csónak-
menhely kérdése ismételten felmerült, de megoldás
egyenlőre nem körvonalazódik.

Végezetül jó fogást, eredményes horgász szezont
kívánt valamennyi horgásznak. Fekete Ferenc

BSHE elnök

Dr. Mercz Lászlónét Isten éltesse még sokáig,
jókedvben, erőben, egészségben!

Dani, Szilvi, Zoli, Ági, Ilona. Gergő.

ELINDULT A VIHARJELZÉS 
A BALATONON

A BADACSONYI
SPORTHORGÁSZ

EGYESÜLET HÍREI

SZÜLETÉSNAPI
KÖSZÖNTŐ

Fotó: BSHEFotó: BSHE



Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a
Szépművészeti Múzeumban kitüntetéseket adott át
Nagy István agrárminiszter mindazoknak, akik tevé-
kenységükkel valamilyen módon előre segítették a
magyar agrárium fejlődését.

Az agrárminiszter köszöntőjében elmondta, az
1848/49-es forradalom és szabadságharc idején
ugyanaz volt a kérdés, mint napjainkban: miként
lehetséges kultúránkat, identitásunkat megőrizni egy
olyan világban, ahol a globális gazdasági, nagypoli-
tikai érdekek feljebbvalónak mutatkoznak a nemze-
tek megmaradása és szuverenitása felett. Nagy Ist-
ván a kitüntetésekről elmondta: „Akik ma ezeket a
díjakat átveszik, elég bátrak, bölcsek, elszántak és
főleg türelmesek ahhoz, hogy újra és újra magot ves-
senek, fáradtságot nem kímélve dolgozzanak a
magyar agrárium gyarapodásáért, sikereiért, nem-
zetközi elismertségéért.” 

Az ünnepség keretében dr. Laposa József tájren-
dező mérnök, a badacsonyi borvidéket meghatározó
borászati, illetve tájrendezési és tájépítészeti munkája,

valamint a borászszakma épített és írott emlékeinek
megőrzését szolgáló irodalmi tevékenysége elisme-
réseként Magyarország köztársasági elnöke, Áder
János a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT kitünte-
tésben részesítette.

Az elismeréshez szívből gratulálunk!
Kálóczi Beáta

Április elején rendezték meg Tapolca Város Nap-
ját. Az ünnepség keretében a badacsonytomaji Bor-
bély Családi Pincészet Kft. „Az év vállalkozása” kitün-
tetést vehette át a szőlészet-borászat területén kifej-
tett magas színvonalú, hozzáértő és lelkiismeretes,
nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő tevékeny-
sége elismeréséül. A díjat a családi vállalkozás kép-
viseletében Borbély Tamás vette át Dobó Zoltán pol-
gármestertől.

Az elismeréshez szívből gratulálunk!
Kálóczi Beáta
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2022. 04. 22.-én a Föld Napján az egyesület is részt
vett a szemétszedési akcióban, melyet a VN Kft. szer-
vezett és biztosított hozzá zsákokat.

A BSHE tagjai a 71-es út Badacsonytomaj – Bada-
csony szakaszának két oldalán igyekezett élhető kör-
nyezetet teremteni és megtisztítani az út mentét az
ott felgyülemlett szeméttől.

Baráti Találkozó
Két év kényszerszünet után 2022. április 23-án 7

órakor kezdetét vette a Badacsonyi Sporthorgász
Egyesület tagjai részére rendezett baráti találkozó a

badacsonytomaji strandon!
Már nyoma sem volt az előző napi zord időjárás-

nak, így indulhatott a verseny.
Szépen jöttek a keszegek, de egy különlegesség,

egy 2.18 kg-os süllő is horogra akadt, melyet termé-
szetesen a mérlegelés után azonnal visszaengedtek
a tóba.

A felnőttek versenyét Márkus István nyerte, máso-
dik helyezett Dr. Kondor Bence, harmadik helyezett
Pál Zoltán lett.

A gyermek horgászok versenyét az éppen szü-
letésnapját ünneplő Török Benett nyerte, második

helyezett Molnár Barnabás lett.
Nyereményük a helyi horgászboltban beváltható

ajándékutalvány volt.
Szponzorunknak hála sültkolbászt is kínáltunk a

versenyzők által frissen fogott és felajánlott, majd
megsütött halak mellett!

Már most felhívjuk a horgásztársak figyelmét,
hogy szeptember 17-én szombaton a gyermekeknek
rendezünk horgászversenyt, 18-án vasárnap pedig a
felnőtteket várjuk a Szüreti Vándorkupa versenyünkre
a badacsonyi strandon! Fekete Ferenc

BSHE elnök

A BADACSONYI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI

ÁLLAMI ELISMERÉS ELISMERÉS 
A TAPOLCAI 

VÁROSNAPON
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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete 23. alka-
lommal rendezte meg a Veszprém Megyei Borok Versenyét. 

Szigorú szakmai szempontok alapján, vakkóstolást követően értékelte a borá-
szokból, szőlészeti-borászati szakemberekből álló zsűri a többi között a borok
színét, illatát, ízét és zamatát, az utóízét. 

A bírálók poharaiba 207 fehér, 22 rozé és 31 féle vörösbor került. A badacsonyi
szőlészeti és borászati kutatóintézetben tartott megmérettetésen idén rekord-
számú, mintegy 260 tétel került bírálatra 73 termelőtől, hiszen a covid helyzet
miatt a borverseny az elmúlt két évben kimaradt.

Veszprém megye méltán lehet büszke a borászhagyományaira, a borrégióira,
hiszen a megye karakterét határozzák meg nemcsak a turizmus, hanem a gaszt-

ronómia és a gazdaság szempontjából is- erre hívta fel a figyelmet a megnyitó
keretében az EKF kormánybiztosa, dr. Navracsics Tibor.

A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Óbudai kampuszának főigazga-
tója, a verseny elnöke elmondta: az egy főre eső borfogyasztás csökken hazánk-
ban, de szólt arról is: intézményük kiemelten támogatja a hasonló színvonalas
szakmai megmérettetéseket, de gondoskodnak a minőségi borászszakemberek
képzéséről is.

A borbírálat végén 2 nagy arany, 60 arany, 160 ezüst és 34 bronz minősítést
osztott ki a szakmai zsűri, a legmagasabb pontszámot a Veszprémi Érsekségi
Pincészet - Sauvignon Blanc 2021-es száraz fehérbora kapta.

Kálóczi Beáta

A világjárvány okozta egy év kényszerszünet után,
folytatva az évek óta jól bevált hagyományt, április
9-én csaknem félszáz kiállítóval és 160 válogatott
borral ismét a patinás budapesti New York Palota
Róma termébe költözött egy napra Magyarország
egyik legkedveltebb borvidéke, a Badacsony. Az
immáron tizenegyedik alkalommal megtartott Bada-
csony New Yorkban esemény idei szlogenje az „Élet-
re hívunk” volt, ami a tavaszt, a megújulást, az élet-
kedvet és a derűt rejtette magában. Ez valóban igaz
volt a rendezvényre is, aminek látogatottsága – az
előzetes várakozásokat is túlszárnyalva – csúcsokat
döntött, hiszen közel 500 jegyvásárló, valamint 400
szakmai- és sajtómunkatárs érdeklődött a kiváló
badacsonyi vulkánikus borok és a borosgazdák iránt. 

„Az összefogás, az egymás iránti tisztelet, az évek
óta kitartó munka és a minőségbe vetett hit ismét
megmutatta az esemény során, milyen páratlan érté-
kek, adottságok, borok, színes és gazdag kínálat rejlik
a Badacsonyi borvidéken. Nem csak a Borbély Csa-
ládi Pincészet, hanem minden borvidéki szereplő
számára is kiemelt fontosságú ez a rendezvény.” –
méltatta az eseményt a 2020. Év Bortermelője Bor-
bély Tamás, aki már a kezdettől fogva kiállítóként,
illetve szervezőként is részt vesz a borvidéki
seregszemlén. 

„Hatalmas érdeklődés övezte a rendezvényt,
amelynek célja elhozni Badacsonyt egy napra a fővá-
rosba, és megmutatni az érdeklődők számára mit

tud összességében ez a páratlan szépségű és adott-
ságú borvidék, valamint hol tart a vendéglátás és a
borászkodás. Ezzel is bízva abban, hogy felkeltjük
minél több ember érdeklődését, hogy akár több
napra is személyesen ellátogasson Badacsonyba.” –
tette hozzá Dunai János, az a’Capella Szőlőbirtok
tulajdonosa, a szervező bizottság tagja.

A pezsgéssel teli teremben a borok kóstolása és
a borászokkal való jókedvű beszélgetések mellett a
látogatók örömmel fogadták a badacsonyi nyaralás
tervezéséhez szükséges információkat is, hiszen a
borászatokon kívül szállás- és vendéglátóhelyek,
valamint programhelyszínek képviselői is várták a
vidék rajongóit. Ezzel is gazdag ízelítőt kapva a bada-
csonyi térség attrakcióiról, bortúráiról, és programkí-
nálatáról. A Badacsony New Yorkban esemény –
melyet a bemutatkozó borászatok és egyéb kiállítók
maguk szervezik az őket tömörítő Badacsonyi Céh
Turisztikai Egyesület- Tourinform Iroda segítségével
– egyik célja a borvidéki összefogáson kívül, hogy
kedvet csináljon Badacsony és környéke megláto-
gatásához. Ezt már az év bármely napján megtehetik
az érdeklődök, mivel számos program, minőségi szál-
láshelyek, vendéglátóhelyek várják őket nyitott ajtók-
kal, egész évben.

„Az egész napos teltház, a kiváló hangulat, és a
szakma, valamint a nagyközönség részéről a komoly
érdeklődés ösztönzően tud hatni, főleg egy olyan
borászat számára, mint a miénk, aki első alkalommal
vett részt az eseményen.” – mondta Illés Anita, a
2020-ban alakult Illés Borászat tulajdonosa. Hason-
lóan vélekedett a szintén első alkalommal a rendez-
vényen megjelenő Sellyei Gábor, a Sellyei Család
Kézműves Borászat tulajdonosa, aki hozzátette, hogy
megtisztelő volt számukra az a nyitottság és kíván-
csiság, amit a közönség tanúsított a borászatuk iránt.
Mint mondta: „Öröm volt ilyen értő borkedvelő közön-
ségnek mesélni a munkánkról. Ilyen nagy érdeklő-
dést eddig egyetlen egy olyan boros eseményen
sem tapasztaltunk, ahol eddig kiállítóként vettünk
részt.” 

A New York Palota Róma termében borkóstolás
közben a badacsonyi életérzést garantálta az óriás
kivetítőkön folyamatosan futó borvidéki fotókból
készült összeállítás. Folytatva az eddigi hagyomá-
nyokat, természetesen most sem maradtak el a kós-
tolót kísérő szakmai programok. Ezúttal a jelentkezők
Dr. Csizmadia András bor és ételpárosait, illetve Dr.
Mészáros Gabriella által kiválasztott badacsonyi érlelt
borokat ismerhették meg a mesterkurzusokon.

„A borvidék borai étellel való párosítása univer-
zális lehetőségeket biztosítanak, és ezt a mesterkur-
zusomra összeválogatott tételei is bebizonyították. A
borok egyre szebbek, az olaszrizlingből egészen
elképesztő minőségű borok születnek, akárcsak a
kéknyelűből és a zeus szőlőfajtákból, de a nemzet-
közi fajtákból, mint például a sauvignon blanc, is talál-
ni kiválókat.” – méltatta a badacsonyi borok fejlődését
és nagyszerűségét Dr. Csizmadia András.

Badacsony ezzel a sikeres rendezvénnyel is öreg-
bítette hírnevét, ismét megmutatva, hogyha igazán
karakteres, minerális fehérborokra vágyik az utazó,
mindenképpen megéri felkeresni a borvidéket és
személyesen is megtapasztalni ennek szépségét. 

Sajtókapcsolat:
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
Váli Péter
tel.: 06 30/940-5232; 06 87/531-013
email: badacsonytomaj@tourinform.hu

MEGYEI BOROK VERSENYE
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Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy 2022.
május 14-én, szombaton I. Badacsony Mapei Félmaraton
és Trigo Maraton néven amatőr futóversenyt szervezünk
Badacsonytomaj – Káptalantóti (majd Gyulakeszi előtt
balra elfordulva) – Nemesgulács – Badacsonytördemic
– vissza Badacsonytomaj útvonalon. A verseny útvonala
a települések főútjain halad, Badacsonytomajon és
Badacsonytördemicen pedig a Fő úton és a Római úton.
A mezőny 10:00 órától készül fel és rajtol, az utolsó
futó várhatóan 17:00 órakor ér célba. A balesetek elke-
rülése végett ezen idő alatt, az alábbi korlátozások kap-
csán szeretnénk kérni megértő türelmüket.

• A verseny központja Badacsonytomajon a Hable-
ány Bisztró-Borbárban, a Park utca térségében, illetve
vasút melletti parkban lesz, itt a biztonság érdekében a
rajtok idejére a Park utcának a Római út és a közpark
közötti, illetve a park melletti rövid szakaszait, kb.
10:00 és 11:30 között többször teljesen le kell zárnunk.

• 11:00 és 11:30 közötti rajtok rendőri felvezetéssel
indulnak, kérjük, adjanak helyet a futóknak!

• A településeken belül 30 km/órás, a települé-
seken kívül 60 km/órás sebességkorlátozást kértünk
a Közútkezelőtől. Továbbá, kérjük, hogy ha tehetik, ne
parkoljanak a verseny útvonalán!

• A 7313-as út (Zánkai
út) egyirányúsítását kér-
tük Káptalantóti, bekötő
út (Csobánc u.) és Gyula-
keszi között Káptalantóti-
tól Gyulakeszi irányába

biztosított közlekedéssel. Gyulakeszi felől Káptalantóti
elérése a 73144-es úton (Petőfi u.) biztosított marad.

A verseny útvonalát táblákkal jelezzük, továbbá
rendőrökkel, polgárőrökkel és szervezőkkel biztosítjuk.
Kérjük szépen Önöket, hogy tartsák be az ő kéréseiket,
utasításaikat! Az útvonalon frissítőpontokat állítunk fel,
amelyeket a verseny után nyom nélkül elbontunk. Tisz-
telettel kérjük Önöket, hogy a verseny idején rendkívül
lassan és óvatosan közlekedjenek, egyben nagyon
köszönjük türelmüket, megértésüket és azt, hogy ven-
dégül látják versenyünket az Önök településén! Ter-
mészetesen mi is szívesen látjuk Önöket a versenyköz-
pontban Badacsonyban, ahol többek között családi
programokkal várjuk Önöket! Bízunk benne, hogy a ver-
seny jelentős kényelmetlenségek nélkül lezajlik, és szá-
mos szálláshely, valamint vendéglátóhely számára jelent
majd plusz bevételt az előszezonban.

Köszönettel és tisztelettel: a verseny szervezői
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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. Szerdai napokon előzetes telefonos (+36 30 866 0607)
bejelentkezés és egyeztetés alapján van lehetőség ügyfél-
fogadásra.
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,
Török Zoltán alpolgármester
minden hónap harmadik H.: 14.00-16.00 óráig
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második H.: 14.00-15.00 óráig
Dr. Bodnár Attila 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. Horváth Margit. Rendelési idő:
H 8-12; K 12-16; SZe 8-11; CS 12-16; P 8-12. Előjegyzés: 87/471-
282; Munkanapokon 16:00 óráig sürgős esetben hívható:
30/211-8489
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
Badacsonyi Vízimentő Szolgálat  telefonszám: +36 70 580
1000
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 egyezte-
téssel 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 taná-
csadás: 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)
Pózna Ivett körhegybíró
Tel.: +36-70-489-8569, e-mail: pozna.ivett@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: hétfő, szerda, péntek, szombat 9 órától
16 óráig, kedd, csütörtök 9 órától 14:30 óráig.
Badacsonytomaji Nyugdí-
jasok 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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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,
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Ezúton is arra bíztatunk mindenkit, lapozzák online, olvassák a Badacsony Újságot
elektronikus formában! Badacsony Újság Szerkesztősége

LAPOZZA ONLINE! OLVASSA A BADACSONY 
ÚJSÁGOT ELEKTRONIKUS FORMÁBAN!

TISZTELT LAKOSOK!


