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SIKERES BOR7
BADACSONYBAN

A Tatay Sándor Általános Iskola idén is eredményes
tanévet zárt. Nevelőtestületi dicsérettel ismerték el
azoknak a munkáját, akik töretlen lelkesedéssel, kitar-
tó szorgalommal dolgoztak, versenyeken nyújtott egyé-
ni és csapatban elért teljesítményükkel sikerélményt
szereztek önmaguknak és öregbítették az iskola hír-
nevét. 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

A díjazott tanulók névsorát a 6. oldalon olvashatják.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata az idei évben
is részt vett a Balatoni Szövetség által meghirdetett
Kék Hullám Zászló strandminősítő versenyen. Bada-
csony Strand a legmagasabb 5 csillagos minősítést
kapta, míg Badacsonytomaj Városi Strand 4 csillagot
kapott. 

ISMÉT KIVÁLÓ MINŐSÍTÉST
KAPTAK A HELYI STRANDOK

További információk a 9. oldalon.
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-A vulkanikus talajról származó badacsonyi
boroknak egyedi karakterük van. Nem véletlen, hogy
a Badacsony borát az „Istenek Nektárjának” is nevezik.
A BOR7 egyik fő feladata, hogy a borok szerelmeseit
idecsalogassuk a Badacsonyi Borvidékre. A borok
mellett változatos színpadi produkciókkal és kísérő
programokkal készültünk az érdeklődőknek. A BOR7
alatt az idelátogatók megismerkedhettek a régió
boros hagyományaival, sőt szabadtéri koncertek,
művészeti programok, sportolási és kikapcsolódási
lehetőségek, valamint kulináris örömök is várták a
borkedvelőket. 

Július 15-én vette kezdetét a 17 napon át tartó
BOR7 Badacsonyban, a Park utca és a borozó sor
által közrefogott árnyas parkban.  Az ünnepélyes
megnyitón Badacsonytomaj város polgármestere,
Krisztin N. László köszöntötte a látogatókat,  Török
Zoltán alpolgármester, Takács Lajos, Borbélyné
Galambos Gabriella, Forintos Ervin képviselők, Bor-
bély Tamás a Badacsony Hegyközség elnöke, Kállay
Miklós professzor, a Magyar Bor Akadémia örökös
tiszteletbeli elnöke  és Csanádi Csanád titkár jelen-
létében. A borverseny eredményhirdetésére is a
megnyitón került sor, átadták az okleveleket és a
serlegeket. 

A kiállító borászatok kora estétől a program zárá-
sáig kínálták boraikat. Kiállító volt a Borbély Családi

Pincészet, az Éliás Birtok, a Fata Pince, a Laposa Bir-
tok, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet Badacso-
nyi Kutató Állomás, a Sipos Borház és a Váli Pincészet.
Sajtokkal, borkorcsolyával, pogácsával a Cserpes
Sajtműhely standjánál lakhattak jól a kilátogatók.

Idén több újítást is kipróbáltunk, az egyik a Talál-
kozz a Borásszal elnevezésű programunk volt, mely-
nek során a kitelepülő borászatok 1-1 képviselője
Samu Márkó borásszal beszélgetett a színpadon az
eddigi sikerekről, a tervekről, az idei szőlőtermésről.
A nézők érdeklődéssel hallgatták a szakértők beszél-
getését, a bátrabbak kérdeztek is a nedűkről. 

A színpadi produkciók változatosak voltak, a nép-
zenén át a rockabilly, a jazz, a rock, a pop, és az elekt-
ronikus zene kedvelői is megtalálhatták a kedvükre
valót. Fellépett többek között Ipolyi-Gáts Hunor, Őri
Jenő, Román Iván, Rudán Joe, Dorogi Péter, Molnár
Tamás, Baricz Gergő, Juhász Bálint, Németh Zsolt
„Ritmo”, Babos Lajos, Piller Balázs, Bardon Ivett, Felleg
Dominik, Várhegyi-Lucas Palmira, Danis Elza. Tánc-
házat tartott Vastag Richárd és párja Schneider Gyula
és zenekara kíséretében. Szórakoztatta a közönséget
a Longstep, a Hello Kids, a Dance zenekar, a Candy-
Men Duo, a Radio Live zenekar, az Audioshake, a Zaj-
nal, a Funkydoki, a Foreland, a Duo Don Pedro’z, a
That’s right baby, a Sax Beatz!

Idei újításként jógára és tornára is vártuk a kedves
érdeklődőket.

BOR7 2022
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A BOR7 Facebook és Instagram oldalán több ezer
emberhez értek el a posztjaink, csak a rendezvény
plakátját több, mint 50.000 felhasználó látta és nyi-
totta meg, ami elképzelhetetlenül magas szám! Ren-
geteg pozitív visszajelzés érkezett hozzánk, kiragadva
néhányat az újság hasábjain keresztül is közlünk a
teljesség igénye nélkül: 

„El sem tudom mondani, hogy mennyire imá-
dom a BOR7-et. Immáron 7. éve mindig úgy tervez-
zük a nyaralást, hogy itt legyünk legalább 1 hetet.
Nagyon szeretem a Hello Kids zenekart akit mindig
meghívtok és ezért nagyon hálás vagyok! Most is
ugye pénteken itt voltak, és AHH IMÁDTAM MINDEN
EGYES PILLANATÁT! UGYHOGY 10000000000
HÁLA!” 

„Szuper kis esténk volt tegnap, jó kis zenékkel
és isteni borokkal!” 

„Nagyon minőségi kis fesztivált hoztatok össze,
igényes, szép és jó hangulatú!” 

„Nagyon jól éreztük magunkat! Szuper volt a
színpad, a technika, köszönjük szépen!” 

Az ilyen visszajelzések koronázzák meg a mun-
kánkat, ilyenkor érezzük leginkább, hogy az a renge-
teg befektetett energia maximálisan megéri! Nagyon
szépen köszönjük azt a sok-sok megosztást, kedve-
lést, hozzászólást, amiket a közösségi médiában kap-
tunk, az elismerő szavakat és a tapsot pedig a hely-
színen! Találkozzunk a BOR7-en 2023-ban is!

Farkas Judit
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Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tapolcai Járási Hivatal illetékességi
területén 2022. augusztus 17-én (szerdán) mobilizált ügyfélszolgálat működik.

A KAB-BUSZ ügyintézői a fenti napon: Badacsonytomaj – Tatay Sándor Álta-
lános Iskola parkolója – Kertu. 8. szám alatt 11:30 – 13:45 óra között várják az
ügyfeleket a szokásos okmányirodai (személyi igazolvány, lakcím, jogosítvány,

útlevél, gépjármű, ügyfélkapu, diákigazolvány), valamint kormányablakban indít-
ható ügyekben.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a KAB-BUSZ-ban a díjak, illetékek kiegyen-
lítésére csak bankkártyával van lehetőség.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

A tanév végeztével nemcsak nyolcadikosaink lép-
ték át utoljára a Tatay Sándor Általános Iskola kapuját,
hanem két kedves, nagy szakmai tudással rendelkező
kollégától is búcsút vettünk. A pedagóguspályán
eltöltött évek és munkájuk elismeréseként különle-
ges műsorral készült az iskola diáksága és pedagó-
gus közössége Krisztin-Németh László Illésné intéz-
ményvezető  és Udvariné Horváth Anna intézmény-
vezető-helyettes asszonynak. Utolsó héten a Tájház
udvarban meglepetés flashmobbal kedveskedtek a
gyerekek, munkatársak és öregdiákok a 40 év szol-
gálati idő után nyugdíjba vonuló pedagógusoknak.
Az iskolában pedig a két szakmai életutat bemutató
kisfilmmel köszöntük meg az iskoláért, tanulókért
végzett áldozatos munkájukat.

Krisztin-N. Lászlóné, Kis György Ilona, Ica néni,
Kapuváron született. Tanári diplomáját a szombathe-
lyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerezte
meg 1982-ben. 1982-84 között a Fertődi Általános
Iskolában tanított történelmet és ének-zenét.

A badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntar-
tású Általános Iskolában 1984. augusztus 16-ától kez-
dett történelmet, ének-zenét tanítani, és vezette az
iskola énekkarát. Több évig volt a humán, az osztály-
főnöki majd a felsős munkaközösség vezetője, 10
éven keresztül ellátta az ifjúságvédelmi és pályavá-
lasztási felelős feladatokat is. Elnöke volt az akkori
Iskolaszéknek, és tagja a Közalkalmazotti Tanácsnak.

Pedagóguspályája 40 éve során folyamatosan
képezte magát, fontosnak tartotta a szakmai meg-
újulást. 2007-ben közoktatás-vezetői szakképesítést
szerzett.

Pedagógiai munkája során sok öröm és munka-
siker érte. Tanítványai rendszeresen jól szerepeltek a
történelmi és az ének-zenei megmérettetéseken.
Énekkara és az általa betanított szólisták ott voltak
az iskola, a település és a környék rendezvényein. 

Ötleteivel, javaslataival igyekezett a mindenkori
iskolavezetés segítségére lenni. Több program, ren-
dezvény ötletadója, rendszeres előkészítője, lebo-
nyolítója volt. Intézményvezetőként nagy hangsúlyt
fektetett az iskola menedzserszemléletű irányítására.
Határozott, energikus személyisége, nyílt kommuni-
kációja meghatározta az intézmény mindennapjait.
Fontosnak tartotta a hatékony együttműködés kiala-
kítását a kollégákkal, szülőkkel, gyerekekkel ugyan-
úgy, mint a fenntartóval, a támogató önkormányza-
tokkal, partnerintézményekkel, civil szervezetekkel. 

Udvariné Horváth Anna Mária Tapolcán született,
tanulmányait Nemesgulácson, Veszprémben,
Pécsett és Szombathelyen végezte. Tanító-matema-
tika-kémia- technika szakos pedagógus. Tanári pályá-
ját 1982-ben Tapolcán az akkori 5. számú Általános
Iskolában kezdte,  1989 és 2000 között a tapolcai
Kereskedelmi és Ipari Szakmunkásképző Intézetben
folytatta, majd a városi Polgármesteri Hivatal oktatási
referenseként dolgozott 5 évig. 2005-től 2019-ig
Tapolcán, Bodajkon, majd Móron tanított. 

2019 augusztusában lett a Tatay Sándor Általános
Iskola tantestületének tagja. Mindenki egy megbíz-

ható, pontos, precíz, önmagával és másokkal szem-
ben is egy nagyon magas mércét felállító, munkájára
igényes kollégát ismerhetett meg benne. Tanóráit a
gondosság, tervszerűség, a gyermekekkel való sok-
oldalú törődés jellemezte. Önzetlenül, hozzáértéssel,
őszinteséggel és végtelen türelemmel oktatott és
nevelt tanulót, szülőt és kollégát egyaránt.

Iskolánk hagyományaihoz igazodva vállalta több
iskolai rendezvény, ünnepi műsor, szabadidős fog-
lalkozás szervezését, vezetését. Lebonyolított Erzsé-
bet-tábort, sikeresen felkészített tanulókat matema-
tika, technika versenyekre. A tehetséggondozáson
kívül figyelmet fordított a nehezebben, lassabb tem-
póban haladó tanulók felzárkóztatásában. Mindannyi-
unknak például szolgálhat hivatástudata, munkássá-
ga.

Nyugdíjba vonuló kollégáink számára lezárult 40
év szolgálat, elkezdődött a megérdemelt pihenés
időszaka.

A badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola
és a település nevében köszönünk nekik mindent és
kívánunk mindkettőjüknek hosszú, boldog, egészsé-
ges nyugdíjas éveket. Az iskola dolgozói

TÁJÉKOZTATÓ

LEZÁRULT KÉT SZAKMAI ÉLETÚT

Az idei tanév végén újra hagyományos módon vehettünk búcsút nyolcadik
osztályos tanulóinktól. A járványügyi korlátozások eltörlése után ismét együtt
ünnepelhetett gyerek, szülő, tanár, az iskola aulájában megrendezett ünnepsé-
gen. A búcsúzó diákok Molnárné Zsidó Rita, Farkas Csilla és Rákos Eszter osz-
tályfőnökök kíséretében, ballagási dalokat énekelve, utoljára járták végig az iskola
folyosóit.

A ballagási műsorban szerepet kaptak iskolánk hetedik osztályos tanulói is,
akik szintén elbúcsúztatták a nyolcadikos diákokat. Az ünnepség a hagyomá-
nyokhoz hűen az udvaron végződött, ahol sor került a lufik elengedésre, búcsúz-
kodásra, fényképezkedésre. 

Felső tagozatban több változás is volt az osztály összetételében, néhány
tanuló más iskolába távozott, néhányan pedig érkeztek, végül 19 fő köszönt el az
iskolától. A tanulók nehéz időszakon vannak túl, becsülettel tették a dolgukat
annak érdekében, hogy mindenki a céljainak, vágyainak megfelelő középiskolá-
ban folytathassa tanulmányait.

Sok sikert kívánunk nekik az előttük álló időszakra, és szeretettel várjuk vissza
őket, hiszen az iskola kapuja mindig nyitva áll előttük.

Rákos Eszter

BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL
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2022. május 31-én elmentünk kirándulni az osz-
tállyal Budapestre. Velünk tartott az útra néhány szülő
is. Nagyon korán kellett felkelnünk, mert a vonatunk 6
óra 9 perckor indult. Reggel nagyon hűvös és párás
volt a levegő, ezért a hegyek körül köd képződött. Gyö-
nyörű látványt nyújtott. 9 óra előtt pár perccel megér-
keztünk Budapestre, ahol az első úticélunk, a Magyar
Mezőgazdasági Múzeum volt. Itt rengeteg érdekes
állattal és különböző eszközökkel ismerkedtünk meg.
Számomra a legérdekesebb, Kincsem csontváza volt.
A következő állomásunk a Városligetben található
Zenei játszótér volt. Itt olyan játékok voltak, amiket meg
lehetett szólaltatni. Sokat játszottunk, ettünk, ittunk.
Egy kicsit csalódottak voltunk, mert nem működött
minden játék. A játszótér után a Fővárosi Állat- és
Növénykert következett. Ez volt a fő úticélunk, így itt
töltöttük a legtöbb időt. Szép növényeket és sok érde-
kes állatot láthattunk. A gorilláknál sokáig nézelődtünk,
mert éppen akkor volt az etetésük, amikor ott voltunk
náluk. Nagyon aranyosak voltak, ahogy rágcsálták a
salátát, amit kaptak. Az elefántok is hosszabb időre
megragadták a figyelmünket, mert az ormányukkal
lökdöstek egy labdát a vízben. Ez nagyon vicces volt.
Amikor már kifelé tartottunk az állatkertből, és azt gon-
doltuk, hogy már mindent láttunk, akkor következtek
az oroszlánok és tigrisek. Én ezeket vártam a legjobban. 

Láttunk még sokféle halat, cápát, és vízi növénye-
ket. Pókokat, skorpiót, teknősöket, király pitont és siklót
is. Úgy éreztük, hogy 4 óra nem elég az egész állatkert
bejárásához. Sok mindent láttunk, de biztosak vagyunk
benne, hogy nem mindent. Nagyon izgalmas séta volt. 

Állatkerti látogatásunk után, elsétáltunk a Hősök
terére. Ez egy hatalmas tér, ahol több szoborcsoport is
található. 

Középen: a Millenniumi emlékmű, az oszlop tetején
Gábriel arkangyallal, a talapzaton Árpád fejedelemmel
az élen. Mellette balra Töhötöm, Ond, Kond. Mellette
jobbra Tas, Huba, Előd.

Bal oldali oszlopcsarnok : Szent István, Szent Lász-
ló, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla, Károly Róbert,

Nagy Lajos. Az oszlopcsarnok tetején az Andrássy út
felé néz a Munka és Jólét szobra, a másik végén pedig
a Háború lovas kocsija.

Jobb oldali oszlopcsarnok : Hunyadi János, Mátyás
király, Bocskai István, Bethlen Gábor, Thököly Imre, II.
Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos. Az oszlopcsarnok tete-
jén az Andrássy út felé a Tudás és Dicsőség szobra, a
másik végén, a Háborúval szemben pedig a Béke lovas
kocsija áll. Itt fényképezkedtünk is, méghozzá úgy,
hogy mindenki egy szobor alá állt. Én Mátyás királyt

választottam. Ez után földalattival és metróval mentünk
vissza a Déli pályaudvarra, ahonnan indult a vonatunk
haza. A tömegközlekedés és a hosszú mozgólépcsők
nagyon izgalmasak voltak. Jókat nevettünk és mókáz-
tunk egész nap.

Köszönjük szépen a mi drága osztályfőnökünknek,
CSILLA néninek,  hogy minden lehetőséget megraga-
dott, hogy élményhez juttasson bennünket!

Nagy Gréta 
4. osztály
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Egy év kihagyás után, sokunk örömére június 17-én kezdetét vette a várva várt
felsős tábor a kabókapusztai lovastanyán. A 30 táborozó diák közül voltak, akik már
ismerősen mozogtak a helyszínen, hiszen már hetedik alkalommal köszöntöttük itt
a vakáció kezdetét. Számos izgalmas és érdekes programon vehettek részt a gye-
rekek: volt számháború, méta, kincskereső túra, medencés vetélkedő, vízibiciklizés,
szabadulószoba, paintball. A szervezett programok között bőven volt idő úszkálni
és játszani a medencében, hűsölni a játékteremben, sportolni vagy éppen lovagolni
kicsit. A legnagyobb sikert a fánkozás és az éjszakai rémtúra aratta. Reméljük jövőre
is ilyen szép számmal jelentkeznek tanulók a nyárindító táborozásra.     Lesz Renáta

FELSŐS TÁBOR 
KABÓKAPUSZTÁN

BUDAPESTI KIRÁNDULÁS

Június 20-án, hétfőn több, mint harminc gyerkőccel elindultunk, hogy a Bakony
egy kis gyöngyszemét, a Cuha völgyét felfedezzük. Úticélunk a Bakonyszentlászló-
Vinye, Öregbakony Turistaház volt.  Persze előtte szokásunkhoz híven a Sobri Jóska
Élményparkban próbálhatták ki a gyerekek a játékokat.  A keddi túránk során tapasz-
talhattuk, hogy milyen kevés víz csörgedezik a Cuha patakban, de volt, aki tett róla,
hogy vizes cipővel érkezzen vissza a táborhelyünkre. Mindenki egy saját kezűleg
elkészített hűtőmágnessel gazdagodott emlékként. A jó időre való tekintettel nem
hagyhattuk ki az fürdést sem Ajkán. Fáradtan, de élményekben gazdagon szálltak
le a gyerekek a buszról. Farkas Csilla

ALSÓS TÁBOR



A Tatay Sándor Általános Iskola idén is eredményes
tanévet zárt. Nevelőtestületi dicsérettel ismerték el
azoknak a munkáját, akik töretlen lelkesedéssel, kitartó
szorgalommal dolgoztak, versenyeken nyújtott egyéni
és csapatban elért teljesítményükkel sikerélményt sze-
reztek önmaguknak és öregbítették az iskola hírnevét.

Kiváló tanulmányi eredményükért, példamutató
magatartásukért és szorgalmukért könyvjutalmat és
oklevelet kaptak:

Az 1. osztályból: Dávid Boróka Rózsa, Horák Flóra
Zsófia, Kozma-Bognár Belián, Nagy Soma, Orbán-
Szabó Kata; a 2. osztályból: Bakó Terézia; a 3. osztályból:
Kovács Míra Júlia, Nagy-Kónya Luca; a 4. osztályból:
Nagy Gréta, Wallovics Júlia; az 5. osztályból Dávid
Kamilla, Horváth Izabella; a 6. osztályból Forintos Lili,
Molnár Lilla Boróka, Tóth Titanilla, Wallovics Lilla; a 7.
osztályból: Bodor Gergely, Gász Bálint, Horváth Ádám
Gusztáv, Magyaródi Sára és Molnár Barnabás.

Kiváló tanulmányi eredményükért, példamutató
szorgalmukért könyvjutalmat és oklevelet kaptak:

Az 1. osztályból Kiss Olívia Szofi, Pálmai Botond
András, Mohos Nirvan; a 2. osztályból Cseh-Arany
Hanna, Molitor Lena, Peresztegi Soma Nimród, Rétai
Csenge; a 7. osztályból Németh Helka.

Jó tanulmányi eredményükért könyvjutalmat és
oklevelet kaptak:

Az 1. osztályból Ihász Rebeka, Kingl Csanád, Kiss
Dániel, Sipos Zsombor András; a 2. osztályból Friss
Adél, Kalincsák Norisz Benett; a 3. osztályból Baumann
Hanna, Baumann Luca, Sárközi Izabella, Simonyi Bor-
bála, Tiszta Flóra; a 4. osztályból Borbás Luca, Jakócs
Viktória Éva.

Közösségi munkájukért oklevelet kaptak:

A 6. osztályból Borbás Nóra, Gáspár Lara, Gáspár
Sebestyén, Kudomrák Amanda, Molnár Lilla Boróka,
Németh Kata, Péntek Levente, Tóth Titanilla, Vass
Csenge, Wallovics Lilla; a 7. osztályból Ladányi Boros-
tyán, Magyaródi Sára, Olt Csenge; a 8. osztályból Lutor
Roxána Margit.

Tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményü-
kért oklevelet kaptak:

A 4. osztályból Wallovics Júlia, a 6. osztályból Forin-
tos Lili, Molnár Lilla Boróka, Orbán Botond, Schauer
Dominik, Tóth Titanilla, Wallovics Lilla, a 7. osztályból
Németh Helka, a 8. osztályból Hidvégi Zoltán.

Iskolán kívüli művészeti tevékenységükért oklevelet
kaptak:

Az 1.osztályból Molitor Lena, Rétai Csenge, a 3. osz-
tályból Baumann Hanna, Baumann Luca és Szántó
Viktória, a 6. osztályból Wallovics Lilla, a 7. osztályból
Ladányi Borostyán, a 8. osztályból Lehner Flóra és
Tánczos Domonkos Ábel.

Iskolán kívüli sportegyesületben végzett kimagasló
tevékenységükért oklevelet kaptak:

Az 1. osztályból Tassy Flóra, a 3. osztályból Magya-
ródi Soma, Szabó Ádám, Szántó Viktória,  Tiszta Flóra
és Török Benett, a 4. osztályból Pál Zsombor, az 5. osz-
tályból Ritecz Rajmund, a 6. osztályból Gáspár Sebes-
tyén, a 7. osztályból Molnár Barnabás és Pődör Zsom-
bor.

Az idei tanévben végzett sportmunkájukért kupát és
oklevelet kaptak:

A 4. osztályból Pál Ramóna, az 5. osztályból Horváth
Izabella, a 6. osztályból Borbás Nóra, Németh Kata,
Vass Csenge, és a 8. osztályból Kovács Lilla. Oklevelet
kaptak Fedő Martin, Hidvégi Zoltán, Karácsony Levente,

Kónya József.

Az elmúlt években elért sport eredményeikért ser-
leget és oklevelet vehettek át a 8. osztályból Buda
Alex, Gáspár Levente és Lutor Roxána.

Az ötös gyűjtő verseny szorgos hangyái lettek és
vásárlási utalványt kaptak:

Az 1. osztályból Horák Flóra Zsófia, a 2. osztályból
Molitor Lena, a 3. osztályból Kovács Míra Júlia, a 4. osz-
tályból Wallovics Júlia, az 5. osztályból Horváth Izabella,
a 6. osztályból Tóth Titanilla, Wallovics Júlia, a 7. osz-
tályból Magyaródi Sára, a 8. osztályból Tölli Lara.

A nevelőtestület Tatay Emlékplakett odaítélésével
ismerte el azoknak a munkáját, akik kimagasló telje-
sítményt nyújtottak. Idén Szarvas Helka tanuló, Fedőné
Világos Renáta és Mejlinger Anita szülő, Krisztin-
Németh Lászlóné és Udvariné Horváth Anna pedagó-
gus vehette át ezt a kitüntetést a tanévzáró ünnepé-
lyen.

Az emberi erőforrások minisztere Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérmet adományozott a gyermekek nevelése
terén végzett pedagógiai tevékenységéért Krisztin-
Németh Lászlóné és Udvariné Horváth Anna nyugdíjba
vonuló pedagógusoknak, melyet a Balatonfüredi Tan-
kerület szakmai vezetője, Szűcs Attila megbízott igaz-
gató adott át.

Az alkalmazotti közösség, a tanulók bevonásával,
felejthetetlen műsorral köszönt el az intézmény veze-
tőjétől és helyettesétől.

A két búcsúzó vezető meghatottan köszönte meg
a kollégák figyelmességét, összefogását, a meglepe-
tések megszervezését és megvalósítását.

Udvariné Horváth Anna és D. Fekete Balázs
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Nem múlhat el úgy nyári szünet, hogy ne a kre-
atívkodás legyen a téma a Tatay Sándor Általános
Iskolában.

Idén közel 40 gyermek jelentkezett a kézműves
táborba. Két turnusban, 1 héten át készíthettek újra-
hasznosított anyagokból játékokat, megismerked-
hettek a dekupázs technikával, a zsugorkával.
Készültek kulcstartók, kitűzők, hűtőmágnesek és
batikoltunk is.

A tábor fénypontja a szerdai közös nap volt, ami-
kor Varjas Judit segítségével megfesthettük a Bada-
csony - hegyet és a Balatont iskolánk egyik falára.
Nagy lelkesedéssel álltak neki kicsik és nagyok a
falfestésnek, melyet Judit már előző nap előkészí-
tett nekünk. 

Maradandót alkottunk így együtt.
Szeretnék köszönetet mondani Varjas Juditnak

nagylelkű felajánlásáért, munkájáért!
Az időjárás kegyes volt hozzánk idén is (sőt,

kicsit túlzásba is vitte), így minden délutánt a stran-
don tölthettünk.  

Remélem jövőre is ilyen népszerű lesz a tábor!
Köszönöm segítőim Tasner Rebeka, Tasner

Virág, Melkovics Ágnes és Molnárné Zsidó Rita
munkáját! 

Rétainé Vizeli Alexandra

KÉZMŰVES 
TÁBOR 

2022

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Folytatás az 1. oldalról.



A Balaton körül működő Nők a Balatonért Egye-
sület (NABE) csoportjai minden évben valamelyik
településen megrendezik a Zöld Fesztivált.

A fesztivál célja, hogy bemutassuk, mi nők milyen
sokféle módon és milyen sokféle tevékenységgel
tudjuk védeni hazánk egyik legkiemelkedőbb ter-
mészeti és turisztikai kincsét, a Balatont. A rendez-
vényen tippeket, ötleteket adunk a látogatóknak a
környezetbarát tisztítószerek sokaságáról, a zöld hul-
ladékok kerti hasznosításáról, a háztartásban feles-
legessé vált dolgok újra hasznosításáról, kertünk
fűszernövényeinek, gyümölcseinek feldolgozásáról.

A mi badacsonytomaji csoportunk többféle dol-
got vitt magával:

- településünk jelentősebb látnivalóiról fotógyűj-
teményt,

- fűszernövényeket, melyek nem csak kertünk
díszei, hanem konyhánk kincsei is, valamint

- környezetbarát tisztítószerek és takarítószerek
sokféleségét ismertettük meg az érdeklődőkkel.

Öten vettünk részt a rendezvényen, Farkas Éva,
Meilingerné Terka, Nagy Eörsné Magdi, Ruzsa Mari-
ann,  és Sall Csabáné.      

Mindnyájan készültünk előre a fesztiválra, két -
három héttel korábban cserepekbe ültettünk fűszer-
növényeket (bazsalikom, rozmaring, zsálya, kamilla,
snidling, citromfű, kakukkfű, borsikafű, stb), melyeket
a rendezvényen a látogatóknak ajándékoztunk.

A vendéglátóink pedig bemutatták nekünk
Nemesvitát. Bár kicsi település, de nagyon sok érde-
kes látnivaló fogadott bennünket. Megismerkedhet-

tünk Töreky András vezetésével a település múltjával,
templomának történetével, a helytörténeti gyűjte-
ménnyel, (mely között kiemelkedő a miseruha gyűj-
temény). Megcsodálhattuk az újonnan épült kilátóból
a környéket és a levendulást is.

Köszönjük a nemesvitai rendezőknek a felkészült
vendéglátást. Sok-sok élménnyel gazdagodva tér-
tünk haza a jól sikerült fesztiválról.

NABE Badacsonytomaj
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ZÖLD FESZTIVÁL NEMESVITÁN

2020 után idén újra átvehette a Folly Arborétum és
Borászat a Családbarát Magyarország Központ által
kiállított Családbarát Munkahely és Családbarát
Szolgáltató Hely tanúsító védjegyet. A minősítést
azok a szolgáltató és munkahelyek kaphatják meg,
akik elkötelezettek a családbarát szemléletű műkö-
désmód iránt.

A Családbarát Magyarország Központ által kiállított
minősítést pályázás útján nyerhetik el azok a szerve-
zetek, melyek nem csak hisznek a családi élet és a
munkavállalói elkötelezettség közti egyensúlyban, de
működésükben is ennek kialakítására törekednek. Az
előszűrő kérdőív és a helyszíni auditvizsgálat alapján a
Folly Arborétum és Borászat a Családbarát Munkahely
és Családbarát Szolgáltató Hely kategóriákban 2020
után idén ismét elnyerte a minősítést tanúsító védje-

gyet.
A családbarát szemlélet nem csak szervezeti szin-

ten, de szolgáltatásaik kialakításában és minőségi
továbbfejlesztésében is kulcsfontosságú a Follyban.
„Számunkra kiemelten fontosak a családok – mind kol-
légáink családjai, mind pedig a hozzánk látogató csa-
ládok. Ennek szellemében működésünk és a munka-
vállalók foglalkoztatása során alapvető jelentőségű a
családbarát jelleg biztosítása, ezzel összhangban állí-
tottuk össze a Családbarát Intézkedési Tervet és gon-
doltuk át az infrastruktúra fejlesztését” – fejtette ki Folly
Réka, a Folly Arborétum és Borászat negyedik gene-
rációs ügyvezető tulajdonosa.

A Follyban már a kert kialakításakor ügyeltek arra,
hogy kisgyermekes családok számára is probléma-
mentes, valódi élményt jelentő látogatást biztosítsanak,

ennek érdekében folyamatosan fejlesztik szolgáltatá-
saikat. Az arborétumban tágas, szabadtéri játszóparkot
alakítottak ki hintával, óriás mókuskerékkel és csúsz-
dával a kicsik számára, de az étteremben találni családi
társasjátékokat is. A bejárat előtt családi parkolóhelye-
ket biztosítanak a gyermekekkel érkezők számára, kér-
hető babahordozó, mellékhelyiségeikben pelenkázó
is található – igény esetén még pelenkát is biztosítanak.
A kert alsó és középső részét úgy alakították ki, hogy
babakocsival is bejárható legyen, és arra is figyeltek,
hogy az étterem, a kávézó és a teraszok is jól megkö-
zelíthetőek legyenek. Az étlap összeállításánál a kíná-
latot minden korosztályra kiterjesztették: külön gon-
doltak a legkisebbekre is, emellett a pultnál a készlet
erejéig bébiétel, gyermek étkészlet és előke is igé-
nyelhető. Folly Arborétum és Borászat

2022-BEN IS ELNYERTE A CSALÁDBARÁT MUNKAHELY ÉS
SZOLGÁLTATÓ HELY TANÚSÍTÓ VÉDJEGYET A FOLLY
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A Badacsonyi borvidék és a Balaton partja nyáron is számtalan izgalmas
programmal és érdekes látnivalókkal várja hétről hétre a vendégeit. Gasztroél-
mények, túrák, szabadtéri könnyű- és komolyzenei koncertek, aktív sportolás,
tematikus programok - csupán egy szűk metszete annak a gazdag kínálatnak,
amiből mindenki megtalálhatja a kedvencét. Mindez természetesen finom bada-
csonyi borok kíséretében, hiszen a bor összeköti és összehozza az embereket,
és mindig jókedvre derít. 

SZAKVEZETÉSES BOR- ÉS ÉLMÉNYTÚRÁK 
A Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület szervezésében nyáron is szak-

vezetéses bor- és élménytúrákkal várják hazánk egyik legkedveltebb és legran-
gosabb történelmi borvidékén, Badacsonyban az érdeklődőket. A túrák alkal-
mával szakavatott túravezető segítségével fedezhetjük fel a borvidék ismert
nevezetességeit, bejárhatjuk Badacsonyt és a környező tanúhegyeket, közben
megismerhetjük a régió történelmi értékeit, állat- és növényvilágát, valamint pin-
cészeteit és gazdag, több mint ezer éves szőlő- és kultúrtörténetét. Aki pedig
szeretné az éjszakai erdő hangját séta közben a háttérben hallani, az a hold és
a lámpások fényében a Holdfénytúrák alkalmával ezt is megtapasztalhatja. A
jutalom minden túra végén egy páratlan kilátás a kivilágított falvak ölelte Bala-
tonra. 

A Balaton víztömegének kiegyenlítő hatása, a tanúhegyek bazaltsapkájának
pótlólagos hőtárolása, a napsugarakat a hegyoldalra visszasugárzó víztükör, és
a talaj páratlanul különlegessé teszik a badacsonyi borokat. Együttesen ezek
biztosítják a badacsonyi borok testes és tüzes jellegét, illetve az íz- és zamat-
gazdagságot. A Badacsony „Borközelből” szakvezetéses bortúrák alkalmával -
amelynek során a borász minden pincészetnél 3-3 fajta boron keresztül mutatja
be történetét, a kóstolt fajtákat, mellé pedig borkorcsolyákat is kínál - minden
borszerető megtapasztalhatja az itt készült borok nagyszerűségét. 

ZENÉS ESTÉK ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ NAPOK A SZIGLIGETI VÁRBAN
A Balaton gyöngyszemeként számon tartott Szigliget, valamint nevezetes-

sége, a 760 éves múltra visszatekintő vára minden évszakban közkedvelt úti cél
a turisták körében. Az innen elénk táruló panoráma pedig egyedülálló látványt

nyújt. Itt egész évben tematikus programokkal várják azokat, akik a lenyűgöző
panoráma mellett szívesen megismernék a balatoni végvárak történetét is. Ter-
mészetesen ez a nyár sem telhet el zenés esték nélkül, ahol a komolyzenei
koncertek mellett olyan fellépők szórakoztatják a közönséget, mint a Ganxsta
Zolee és a Kartel, Dés László, valamint a Margaret Island. Augusztusban egy-
egy alkalommal pedig a meghívott hagyományőrző egyesületek látványos bemu-
tatókkal ajándékozzák meg a közönséget, de természetesen a középkori muzsika
sem hiányozhat a kínálatból.  

BORNAPOK, BADACSONYI SZÜRKEBARÁT ÉS MAGYAR SZÜRKEMARHA ÜNNEPE
A Balaton egyik legkedveltebb fürdőhelyén, a festői környezetben található

Ábrahámhegyen augusztus 4-13. között az Ábrahámhegyi Bornapok alkalmával
a helyi borászatok által készített finom borokat lehet megkóstolni, esténként
pedig a jó hangulatot a borokon kívül könnyűzenei programok is garantálják.
Augusztus 12-14. között pedig Badacsonytördemicen hamisíthatatlan környezet-
ben kezdetét veszi a Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnepe,
amelynek keretén belül a Faluház udvarán megrendezett eseményen többek
között megtudhatjuk milyen a nemes szürkemarhából készített gulyás. És hogy
mivel csúszik legjobban? Persze hogy badacsonyi szürkebaráttal! De lesz karcagi
hungarikum birkapörkölt, kulturális- és folklórműsor, számtalan gyerekprogram,
utcabál és mulatság is. Itt garantáltan minden korosztály megtalálja a kedvencét.  

NYÁRI ÉLMÉNYEK A „BALATON ÉDENKERTJÉBEN”
Magyarország egyik legszebb arborétuma, a hazánkban szinte egyedülállóan

116 év óta családi gondozásban lévő, a Badacsonyörsön található Folly Arborétum
és Borászat százéves fenyőkkel és cédrusokkal, csodálatos panorámával, ját-
szóparkkal, étteremmel és borterasszal várja az érdeklődőket. Itt rendszeresen,
nyáron hetente többször, vezetett sétákat tartanak, ahol megismerkedhetünk a
birtok történetével, illetve az arborétum nevezetességeivel. A „Balaton édenkertje”
ideális úti cél lehet csapatépítőknek is, hiszen tudnak túrázni, borozni, enni, mind-
ezt lenyűgöző kilátás kíséretében.

A BALATON VIZE KIVÁLÓ 
Nem telhet el nyár a Balaton partján strandolás és aktív sportolás nélkül.

Mint azt a legfrissebb, az Európai Unió értékelési rendszere alapján elvégzett
mérések is bebizonyították, a Balaton vize kiváló minőségű. Tökéletes kikapcso-
lódást ígérnek a badacsonyi, badacsonytomaji, ábrahámhegyi, szigligeti, akárcsak
a badacsonylábdihegyi strandok, ahol felújított környezetben, családias és barát-
ságos hangulatban minden igényt kielégítő minőségi szolgáltatásokkal várják a
vendégeket. Badacsonylábdihegyről indul például a Balaton első vízitúra tanös-
vénye, a Nádi szél Vízitúra, melyet szakvezetett csónakos túra keretén belül vagy
önállóan lehet bejárni. De a szintén itt található Ökoturisztikai Látogatóközpont
is kellemes elfoglaltságot kínál, miközben a Balatont és a Badacsonyt több olda-
láról is megismerhetjük.

És hogy a közlekedés se jelentsen gondot, a nyitott JEEP terepjárókkal való
Hegyi Taxizás mellett Badacsonyból Vízitaxi szolgáltatás, Hajójáratok, valamint
augusztus végéig szombatonként Bulihajó is a rendelkezésünkre áll.

További információ: Személyesen: Tourinform Irodában, Badacsonyban (8261
Badacsony, Park. u. 14); Telefonon: +36 87/531-013; E-mailben: badacsonyto-
maj@tourinform.hu; Weboldal: www.badacsony.com 
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KIHAGYHATATLAN PROGRAMOKKAL VÁR IDÉN NYÁRON IS
A BADACSONYI BORVIDÉK



Badacsonytomaj Város Önkormányzata az idei
évben is részt vett a Balatoni Szövetség által meghir-
detett Kék Hullám Zászló strandminősítő versenyen a
Badacsonytomaj Városi Stranddal és a Badacsony
Stranddal. Mindkét létesítmény magas pontszámokat
kapott a zsűritől, amelynek tagjai június 23-án szemé-
lyesen járták be a strandokat, értékelve az ottani szol-
gáltatásokat, adottságokat.

A díjátadóra Révfülöpön került sor július 27-én, ahol
Badacsonytomaj Város Önkormányzatát Takács Lajos
képviselő és Dr. Bodnár Attila jegyző képviselte, és vet-

ték át az elismerő okleveleket és a Kék Hullám Zász-
lókat. Badacsony Strand a legmagasabb 5 csillagos
minősítést kapta, míg Badacsonytomaj Városi Strand
4 csillagot kapott.

Köszönjük mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy a
strandok minden évben fejlődnek, a folyamatosan

bővülő és jó minőségű  szolgáltatások miatt egyre
több vendég választja pihenése helyszínéül a település
strandjait.

A strandminősítő versenyre idén egyébként 45
balatoni strand nevezett, közülük 13 Veszprém megyei
strand kapott ötcsillagos minősítést. VN Kft.
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ISMÉT KIVÁLÓ MINŐSÍTÉST KAPTAK A HELYI STRANDOK

Nyáron is folytatjuk öko kampányunkat, 

mely palackjaink visszaváltásának lehetőségére 

hívja fel a figyelmet. 

A rengeteg visszatérő palacknak nem csak 

környezetkímélő szerepe van, gazdaságos is! 

A 1,5 l-es és 0,75 l-es Varga dombornyomott 

betétdíjas palackokat hozd vissza 

badacsonyörsi borboltunkba! 

Ha már jössz hozzánk, ne hagyd otthon 

a többit sem, a nem visszaváltható 

üvegpalackokat bedobhatod 

a borbolt mellett kihelyezett zöld konténerbe!

TEGYÜNK EGYÜTT 

KÖRNYEZETÜNKÉRT!

TUDTAD?

Fotó: VN Kft.Fotó: VN Kft.

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

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

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

Folytatás az 1. oldalról.



Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár két munkatársa sikeresen zárta a Veszp-

rém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében szervezett

angol nyelvi képzést.

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2021 májusában, 350.000 Ft összegű támo-

gatást nyert a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Kapacitásfej-

lesztés projektcímű pályázatán (OC-KPC/1-2021-4939 sz.), mely lehetőséget biz-

tosított két munkatársuk angol nyelvi képzésére. 

A VEB 2023 EKF Kapacitásfejlesztés projekt egyik fontos célja, hogy Veszprém

város kiemelt kulturális intézményei – köztük az Eötvös Károly Megyei Könyvtár

– tekintetében előremozdítsa a kommunikációs és közönségtájékoztatási rendszer

fejlődését. A megyei könyvtár fejlődése és jövője szempontjából fontos célkitűzés,

hogy a helyi lakosok elérésén kívül, idegen nyelvű dokumentumállományával, a

város és a régió látnivalóinak, aktuális információinak megosztásával kiinduló-

pontként szolgálhasson a külföldiek számára is.

A pályázat keretében a könyvtár két munkatársa – a város többi kulturális

intézményéből jelentkezőkkel együtt – részt vett a Katedra Nyelviskolában szer-

vezett 150 órás angol nyelvi képzésen. 2022 áprilisában a sikeres záróvizsgát

követően, a képzésről Tanúsítványt szereztek.

Megszerzett angol nyelvű tudásuk jelentősen hozzájárul a megyei könyvtár

nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséhez, az intézménybe látogató, magyarul

nem beszélő külföldiek fogadásához, igényeik kielégítéséhez, valamint lehető-

séget teremt a külföldi könyvtárak bevonásával tervezett workshopok megvaló-

sításához.

A képzés a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kultu-

rális Fővárosa program támogatásával valósult meg.
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