Márton- napi Vigasság 2018

Márton- napi Vigasság - 2018. november 10. (szombat)

Közhírré tétetik! Folyó év november havának 10. napján, dél után 2 órával a
badacsonytomaji Templom előtt megkezdődik a Márton- napi Vigasság és a tökfaragó
verseny.
Készüljön a
vidék apraja-nagyja, magányos kószája, családja és cimborasága!
Lesz megint újbor áldása és boroshordó csapra verése, az újbor kóstolása, házi
libazsíros kenyér, pogácsa, must, zene-bona és sok meglepetés
!

PROGRAMOK

14.00 Töklámpás faragó verseny kezdete
14.00 – 20.00 óra között a gyermekek a FANYŰVŐ JÁTÉKPARK ügyességi játékait
ingyenesen vehetik igénybe
15.00 órától
- Az Újbort megáldja Földi István, esperes plébános

- A Vigasságot megnyitja Illés Zoltán, a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnöke
- A vendégeket köszönti Krisztin N. László, Badacsonytomaj polgármestere

- A badacsonyi borosgazdák jóvoltából készült, Márton-napi újborral megtöltött boros hordót
csapra veri Borbély Tamás, a Badacsonyi Hegyközség elnöke
- Újbor kóstolása az egybegyűltek által, hozzá jófajta házi libazsíros kenyér, pogácsa,
gyermekeknek tea
- Madarász Ildikó, a „Balaton Háziasszonya” interaktív élménykóstolója – Márton napi és őszi
ételek
16.00 órától Töklámpás faragó verseny eredményhirdetése
16.30-20.00 Retro buli Dj Rádaival
19.00 Tombola sorsolás (értékes nyereményekkel)
A helyszínre kitelepül a Pipitér Óvoda Szülői Munkaközössége és az Iskolai Szülői
Munkaközösség
szorgos szülők finomságokkal, házias ízekkel várják a vendégeket.
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A nagycsoportos óvodás és általános iskolás gyermekek számára TÖKLÁMPÁS
FARAGÓ VERSENYT hirdetünk.
Egyéni vagy csapatos jelentkezés is lehetséges, viszont csapat esetében maximum 3 fő.
Jelentkezési határidő: 2018. november 8., csütörtök 12.00 óra. Aki előzetesen
jelentkezik, annak biztosítjuk a tököt. Az első három helyezett értékes ajándékokban, a
legrémisztőbb, legkidolgozottabb és a legviccesebb tökök készítői pedig különdíjban
részesülnek!

Helyszín: Badacsonytomaj, Hősök tere Esőhelyszín: Badacsonytomaj, Tatay Sándor
Általános Iskola

Információ:
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület – Tourinform Iroda
tel.: +3687/531-013 e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu web: www.badacsony.com

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják! A rendezvényen kép - és hangfelvétel készül.
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