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BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK
BADACSONYTOMAJ MINDEN POLGÁRÁNAK!
Fotó: Kálóczi B.

Hagyományos újévköszöntő fogadását tartotta Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

Tudósításunk a 2. oldalon.

AZ ÖSSZEFOGÁS SIKERE

JÓ BORNAK NEM KELL CÉGÉR

Veszprém és a Balaton térség közös pályázatát találta a legjobbnak a független
nemzetközi bírálóbizottság, így a megyeszékhely lesz 2023-ban Európa Kulturális
Fővárosa. Veszprém pályázatában nagy hangsúlyt fektetett az összefogásra, a
megyeszékhely 200 balatoni, valamint bakonyi településsel működik majd
együtt az EKF 2023 programsorozat megvalósításában, köztük Badacsonytomaj
városával is.

Immáron három évtizede működik az ország egyik legszebb történelmi borvidékén a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend. A kerek évforduló kapcsán
Knolmajer Ferenc elnök-nagymestert kérdeztük a többek között az elmúlt időszak eredményeiről, az újévi tervekről valamint arról, hogy a borrend milyen
szerepet töltött be a város és a badacsonyi borvidék életében.

Részletek a 2. oldalon.

www.badacsonytomaj.hu

Részletek a 7. oldalon.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Folytatás az 1. oldalról.

AZ ÖSSZEFOGÁS SIKERE

Fotó: www.facebook.com/2023Veszprem/

Veszprém a balatoni régióval együtt lesz Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban
Veszprém és a Balaton térség közös pályázatát
találta a legjobbnak a független nemzetközi bírálóbizottság, így a megyeszékhely lesz 2023-ban Európa
Kulturális Fővárosa. A megyebeli projekt egy kiélezett
versenyből került ki győztesen két nagyon komoly,
fejlett magyarországi város, Debrecen és Győr előtt.

A benyújtott pályázatokat egy független szakértőkből álló, 12 tagú testület tekintette át. A szakértők
közül kettőt az illetékes magyar hatóságok, tízet
pedig az Európai Unió intézményei és szervei (az
Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Régiók
Bizottsága) jelöltek a testületbe. Az Európa Kulturális
Fővárosának kijelölésére szolgáló jelenlegi rendszerben a kiválasztás két fordulóban történt, a februári
előválogatás után három település jutott a második
fordulóba.
Aiva Rozenberga, a szakmai zsűri elnöke szerint
a cím elnyerése a város, a térség és az ország mellett
az egész kontinensre hatással lesz, a program meg-

valósításával a győztes pályázók hozzá tudnak tenni
az európai kulturális örökséghez.
Veszprém pályázatában nagy hangsúlyt fektetett
az összefogásra, a megyeszékhely 200 balatoni, valamint bakonyi településsel működik majd együtt az
EKF 2023 programsorozat megvalósításában, köztük
Badacsonytomaj városával is.
A pályázatra kidolgozott program végrehajtása
2019 januárjában megkezdődik, hogy 2023-ra megfelelően felkészüljön ez a térség a cím betöltésére.
Veszprém a balatoni és bakonyi térségekkel
összedolgozva olyan programot dolgozott ki, melyek
a régió álmait, jövőjét, jelenleg kihasználatlan lehetőségeit térképezik fel. Színesítik, új funkcióval látják
el a köztereket, vonzóbbá teszik a turisztikai célpontokat, és nagy energiát fektetnek a lakosság aktívabb
kikapcsolódásának biztosításába, valamint a közösséget erősítő ötletekre fókuszálnak. A győztes pályázatban a többi között célként tűzték ki a Balatont és
a térséget jellemző szezonalitás megszüntetését,
hiszen a potenciál és az infrastruktúra rendelkezésre
áll a térségben ahhoz, hogy egész évben tudjanak
vendégeket fogadni. A program keretében például
szeretnének létrehozni egy alapot, amelyből a szál-

lásadók, hotelek, szállodák, panziók is fejleszthetnék
a szolgáltatásaikat. Emellett szeretnék újra életre kelteni a Balaton-part ikonikus szabadtéri mozijait, de
könnyen elérhető helyszínként szolgálnak majd a felújított pajták, az új köntösbe bújtatott vasútállomások
is. A balatoni Komp-projekt során a nemzetközi
művészek közreműködésével rendeznek majd meg
egy tíznapos programsorozatot.

Fotó: www.facebook.com/2023Veszprem/

Fotó: www.facebook.com/2023Veszprem/

Veszprém egyébként a 68. város az unióban,
amely elnyerte a rangos címet. A pályázat érdekessége, hogy bár korábban arról született döntés, hogy
2023-ban egy magyar és egy angol város lehet Európa Kulturális Fővárosa, a Brexit miatt a briteket kizárták, így 2023-ra egyetlen európai város, Veszprém s
a vele együtt pályázó balatoni- bakonyi térség kapta
meg ezt a címet.
Kálóczi Beáta

Folytatás az 1. oldalról.

SZÁMVETÉS ÉS TERVEK

Fotó: Kálóczi B.

Évet értékelt a polgármester az újévköszöntő esten
Fotó: Kálóczi B.

Fotó: Kálóczi B.

Újévköszöntőt tartott január 10-én este Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő- testülete
a Bonvino Hotelben, melyre a megyei és városi szervezetek vezetői, a térség többi településének polgármesterei, valamint a helyi közélet szereplői kaptak
meghívót.
A fogadás a hivatalos szálak barátibbá oldását is
szolgálta, segítve ezzel a mind sikeresebb együttműködést. Krisztin N. László polgármester köszöntőjében összegezte a fiatalok helyzetének javítása
érdekében meghozott döntéseket, beszélt az elmúlt
esztendőben a településünket érintő sikerekről, az
elvégzett tervezési munkáról, megvalósított beruházásokról, ahogy az idei fejlesztésekről, a város előtt
álló további feladatokról is.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata emlékplakettel köszönte meg a Varga Pincészet negyed
évszázados magas színvonalon végzett munkáját,
melyet a település és a helyi borászat fejlesztése
érdekében tett.
A rendezvényen Földi István esperesplébános
mondott fohászt, amelyben Isten áldását kérte a
városra, végül Nagy Miklós házigazda köszöntötte a
vendégeket.

www.badacsonytomaj.hu

Fotó: Kálóczi B.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

SZÉPKORÚ
KÖSZÖNTÉSE
VÁROSUNKBAN
Fotó: Meilinger Á.

Kilencven esztendővel ezelőtt, 1928. december
22-én született Ritecz Györgyné, Julika néni, akit a
születésnapja alkalmából Krisztin N. László polgármester és Nagy Lajos képviselő köszöntött az önkormányzat nevében, akik az ünnepeltnek a miniszterelnök szépkorúaknak szóló oklevelét és egy virágcsokrot adtak át születésnapi meglepetésként. Julika
néninek szeretettel gratulálunk és további egészségben eltöltött, örömteli éveket kívánunk!

HIRDETMÉNY
Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy az NHSZ Tapolca Kft. Badacsonytomaj,
Badacsonyörs, és Badacsony településrészen
fenyőfa elszállítási akciót hirdet 2019. január 29.
napján (kedd). Kérem a kijelölt napon legkésőbb
reggel 7 óráig helyezze ki a fenyőfa hulladékot
az ingatlan elé! Felhívom az ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy a fenyőfa komposztálásra kerül,
ezért a kihelyezett fán semmilyen hulladék nem
lehet (szaloncukor, drót, dísz stb.) Fenti időpont
után kihelyezett fenyőfa nem kerül elszállításra,
amennyiben az időpont nem megfelelő úgy a
Hulladék udvarban térítésmentesen leadható!
Wolf Viktória jegyző

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő- testülete soron következő ülését 2019. január
30-án (szerdán) 8.00 órától tartja a Badacsonytomaji
Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termében. Az
ülés tervezett napirendje a www.badacsonytomaj.hu
oldalon megtekinthető.

Fotó: Internet
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SZÁLLODAI SZOBAASSZONY
KÉPZÉS INDUL
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma- EFOP
humán közszolgáltatások fejlesztése támogatásból
elindítjuk ingyenes oktatássorozatunkat, melynek
keretében szállodai szobaasszony képzésre várjuk a
jelentkezőket. A képzés célja olyan szakemberek képzése, aki ismeri a szálloda működését, a housekeeping
rendszerében a feladatkörét; részt vesz a szálloda
napi takarításában, közösségi terek, szobák rendben
tartásában; udvariasan kommunikál a vendégekkel;
betartja a szakmai vezető utasításait; ismeri a munkakörhöz tartozó feladatköröket, hatásköröket; baleset
esetén elsősegélyt nyújt; ágyneműt, törölközőt cserél;
megvarrja az elszakadt textíliát, mos, szárít, vasal;
igény szerint elvégzi a vendég ruháinak tisztítását.
Képzés helyszíne: Badacsonytomaj.
Képzés tervezett kezdése: 2019. márciusa
A tanfolyamok limitált férőhelyesek, ha felkeltet-

tük érdeklődését, várjuk mielőbbi jelentkezését!
A képzésen való részvétel ingyenes.
További információ, jelentkezés:
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
(e-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu; Tel.: +36
87 571 270)

MINDEN,
AMIT A KÉMYÉNYSEPRÉSRŐL
TUDNI KELL
Megyénk teljes területén, minden településén a
lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a
katasztrófavédelem szakemberei végzik el. Érdemes
megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Célszerű ugyanis
nem a fűtési szezonra vagy a szezon előtti utolsó
napokra halasztani ezeket a teendőket. Tekintettel az
elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, a katasztrófavédelem az alábbi
rövid útmutatóval igyekszik segíteni a lakosságot,
ami tartalmazza a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
Amennyiben családi házban él és a házba nincs
bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra
a kéménytulajdonos időpontot foglal.
Ezt megteheti online a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán,
az Időpontfoglalás elektronikus űrlap kitölté-sével.
Itt:
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő
1818-as számot hívják. (Rövid adatvédelmi információk után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es
gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. A
katasztrófavédelem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik az ellenőrzés napját és idejét.)
E-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten,
1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve.
Személyesen a Megyei Ellátási Csoport irodájában, hétfőnként 8-20, a hét többi munkanapján 8-14
óra között. Az ügyfélszolgálati pontok címeit itt találja:
http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei
A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1)
550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon
érik el az ügyfélszolgálatot.
Amennyiben családi házban él és a házba be van
jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéménysep-

www.badacsonytomaj.hu

rést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy
kéményseprőcégtől. A megrendelés gyakorisága
attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez
csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal
fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A
kéményseprésért fizetni kell. Az alábbi linken letölthető egy táblázat, amelyben ki lehet keresni, hogy
az ország adott településén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a munkát. itt:
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls
Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs
bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő értesítést követően magától fog érkezni és
ingyenesen elvégzi a sormunkát.
Amennyiben társasházban él és a lakásba be van
jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő magától érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha
a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka
díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van
csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell kifizetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj egy tizedét. (a társasházak éves sormunkaterveit itt - találja megyék szerinti bontásban:
http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2019).
A katasztrófavédelem minden kéményseprője
végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető,
a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak
rajta. Felszerelésük korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított. Készpénzt nem
kezelhetnek, és nem fogadhatnak el, ahol megrendelésre díjköteles munkát végeznek, azt utólag,
számlán kell megfizetni.
Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt
jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott
fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.
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IDŐSEK KARÁCSONYA
Fotó: Kálóczi B.

Fotó: Kálóczi B.

A Tatay Sándor Általános Iskola tornatermében
közel 250 hatvan év feletti idős embert ajándékozott
meg a karácsony közeledtével Badacsonytomaj
Város Önkormányzata.
A meghívottak a legszívhezszólóbb, legszemélyesebb és legbecsesebb ajándékot, a településünk
apraja és nagyja szeretettel összeállított ünnepi
műsorát vehették át.
A városvezetés fontosnak tartja, hogy a karácsonyi időszakban közösen ünnepeljenek az idősekkel,
akik tapasztalataikkal és a fiatalabb korosztályoknak
nyújtott segítségükkel nélkülözhetetlen tagjai a társadalomnak.

Fotó: Kálóczi B.

Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere mondott ünnepi köszöntőt, a település jubiláló szervezeteit a Badacsonyörsi Érdekvédelmi
Egyesületet és a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrendet Fenyvesi Zoltán, Veszprém megye 3.
számú választókerületének országgyűlési képviselőjével együtt köszöntötte.
Az ünnepség keretében településünk köszöntötte legidősebb polgárait és a rendezvény napján 90.
születésnapját ünneplő Baán Miklóst. A gálaműsort
követően Szekeres Adrien művésznő varázsolt feledhetetlen perceket.

Fotó: Kálóczi B.

2018-2019. ÉVI HÓ ELTAKARÍTÁSI ÚTVONALAK

BADACSONYTOMAJ VÁROS TERÜLETÉN
Badacsonytomaj Város területén az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák és közterületek
hó eltakarítását és síkosság mentesítését a Badacsonytomaj VN KFT., és egy helyi vállalkozó végzi, 3
gépjárművel.
A 21/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelet 6 § (4.5.-6. bekezdései) alapján, az ingatlanokon belüli és az
ingatlanok előtti járdákon a hó eltakarítás az ingatlantulajdonosok feladata.

használ.
(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el,
1. az intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, kirakatok és más elárusítóhelyek üzemeltetője, aki nem
gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, a hó- és síkosság mentesítéséről, a zárás
előtt a szemét összetakarításáról„
Hóeltakarításban résztvevő utak listája

„ 6.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást követi el az a köztisztasági feladatokkal összefüggő tevékenység ellátásáról szóló
önkormányzati rendeletben meghatározott tulajdonos, használó, aki
4. nem gondoskodik az ingatlan előtti - úszótelek
esetén az épület körüli - járdának,- járda hiányában
egy méter széles területsávnak -, a járda vagy az
ingatlan határ melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes
területének, legfeljebb az ingatlan telekhatár tíz
méteres körzetén belüli területének a gondozásáról,
tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről.
Amennyiben az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak;
5. nem gondoskodik az ingatlanát érintő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről, illetőleg a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
és más hulladékok eltávolításáról,
6. Téli időszakban az ingatlanhoz tartozó havas
járdaszakasz tisztítását, csúszásmentesítését nem
végzi el, a tisztításhoz és a csúszásmentesítéshez
az ipari só 1:4 arányú keverékétől (homok, salak,
fűrészpor) eltérően kizárólag ipari, vagy konyhasót

Badacsonytomaj: Táncsics u., Borostyán u.,
Kodály u., Bercsényi u., Sport u., Petőfi S. u., József A.
u., Nyárfa u., Béke u., Fő u., Balaton u., Római u., Széchenyi u., Kert u.,Vasút u., és a Vasútállomás környéke, Borostyán utca, Egészségház környéke, Káptalantóti út, Méregraktár u., Tájház udvar, Önkormányzati parkoló és udvar, Óvoda, Iskola, Alsó kolónia,
Magyar u., Ady u., Nagyköz u., Nagykör u., Kiskör u.,
Kisköz u., Kőfejtő út, Szőlőhegyi út, Szidónia út, Erdős
út, Iskola út, Szent Donát út., Föld út, Palackozó út,
Gyurkovics köz, Akácfa út, Kertész utca, Ibos F. u.,
Kisörsi út.
Badacsony: Strand u., Park u., Egry sétány, Móricz
Zs. u., Tavasz u., Nyár u., Ősz u., Muskotály u., Csabagyöngye u., Pauler Á. út, Zalai köz, Szürkebarát u.,
Vincellér u., Herczegh F. út, Hamvas Béla u., Helbeck
út, Harsona köz, Kápolna u., Pöltenberg u., Napsugár
u., Rózsa köz, Hableány étterem mögötti zsákutca,
Szent Anna kápolna útja, Badacsony parkolók, Badacsonyi út, Panoráma út, 71-es főút melletti járda a
badacsonytomaji vasútállomástól a badacsonyi
strandig, Füge köz, Kisfaludy S. u., Bogyai L. út, Tatay
S. út, Kossuth u., Radnóti M. u.

www.badacsonytomaj.hu

Badacsonyörs: Major út, Öreghegyi út, Vadrózsa
út, Felsőbüki út, Kisörshegyi út, Fácános köz, Szabó
Ernőné u., Orgona u. Székely dűlő, Kiserdő u., Rózsa
büfé, Klastrom u., Hegyalja u., Virág köz, Szépkilátó
u. Szőlő u., Fűzfa u., Bolt melletti u., Csendes dűlő,
Erdős köz., Mandulás u., Kemping u., Arborétum u.,
Rizling u., Szépvölgyi u., Kápolnavölgyi u., Fenyő köz,
Csigáskúti u., Kisörshegyi u., Kerékpár út
Síkosság mentesítés: buszmegállók, közintézmények előtti terület, temetői utak, útkereszteződések,
főbb csomópontok.
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az alábbi utak,
közterületek takarítása (gépi-, kézi), és síkosság mentesítése történik legelőszőr: Fő út, Római út, Kert út,
Petőfi utca, Körforgalom, Balaton út, Orgona utca,
Intézmények előtti területek, parkolók, főbb csomópontok. Ezen utak megtisztítása után történik a többi
út takarítása (önkormányzati-, és magánutak ahol
van állandó lakos). Az ügyeleti rendszer 2018. december 01-től 2019. február 28-ig tart, mely időjárástól
függően változhat. Amennyiben ezen időszak alatt
észrevétel merül fel (hóeltakarítás), azt a következő
telefonszámokon lehet megtenni: 87/571-048 7.0015.00 valamint a 06-30/424-6148 számon egész nap.
Kérjük a Lakosságot, hogy az ingatlanuk előtti
terület (járda, út) takarításával segítsék a munkánkat.
Kérjük továbbá, hogy a közterületen kihelyezett
síkosság mentesítő edényekbe hulladékot ne rakjanak, illetve a benne található szóróanyagot csak az
ingatlan előtti közterület megtisztítására használják.
Badacsonytomaj VN KFT.

INTÉZMÉNYI HÍREK – KULTÚRA

BADACSONY

2019. január

HIRDETMÉNY
Tisztelt Szülők! Kedves Látogatók! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” (TOP-3.1.1-15) című pályázat kapcsán a Tatay Sándor Általános Iskola előtti terület átépítés
miatt 2019. január 21 - május 31. lezárásra kerül! Ennek értelmében, az iskola főbejárata is zárva lesz, a
bejárat ezentúl a tornaterem felőli részen lesz megnyitva. A kerékpár tárolót is oda helyezzük át. Kérjük,
parkoljanak a régi Polgármesteri Hivatalnál! Továbbá kérjük, hagyják szabadon a buszforduló területét
is! Megértésüket köszönjük!

BADACSONYTOMAJI ADVENT
2018. december 15-én került megrendezésre a
hagyományos Jótékonysági Adventi Vásár. Az ünnepség a körforgalomnál kezdődött 16.00 órakor, ahol
Sall Csabáné – NABE csoportvezető köszöntötte a
megjelenteket, adventi fohászt mondott Földi István
esperes, plébános, majd ezt követően közösen meggyújtották a harmadik adventi gyertyát. A Jótékonysági Adventi Vásár a korábbi évekhez hasonlóan a
Hősök terén kezdődött, ahol a vendégeket Krisztin
N. László – Badacsonytomaj Város polgármestere
köszöntötte. A vásárra helyi civil szervezetek települtek ki: Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportja,
Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete, Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület, Tatay Sándor Általános

Iskola, Tatay Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközössége, Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda és Szülői Munkaközössége, Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület, Narancs Csapat. A
szervezetek meleg teával, forró csokival, forralt borral,
lángossal, sült krumplival, kézműves termékekkel
készültek. A gyermekek a Fanyűvő Játékpark ügyességi játékait ingyenesen vehették igénybe. Pintér
Veronika és Pintér Zoltán „Ajándék…” című műsora
színesítette a rendezvényt. 18.00 órakor a Szent Imre
Római Katolikus Templomban Földi István esperes,
plébános celebrált szentmisét.

útját. A hagyomány úgy tartja, hogy a névnapja időjárásából nem csak a termés mennyiségét, hanem
minőségét is meg lehet jósolni. A tradíció szerint az
ekkor lemetszett, úgynevezett „vincevesszőket” a
meleg szobában vízbe állítják és várják, hogy azok
kihajtanak-e. Ha kihajtanak, a tavaszi fagyoktól sem
kell tartani és a gazda jó minőségű termésre számíthat.

BADACSONY RÉGIÓ
PROGRAMJAI – 2019.
BADACSONYTOMAJ - BADACSONY
Borbarangolás - Borvacsorák: február 2. - június 29.
szombatonként
Szürkebarát Túra (Bortriatlon I. állomása): május 11-12.
Pünkösdi Eljegyzés: június 9.
Badacsonytomaj Napja - Városnap: május 25.
Kéknyelű Túra (Bortriatlon II. állomása): június 22-23.
Badacsonyi Borhetek: július 12-28.
Rózsakő Fesztivál: augusztus 17-20.
Badacsonyi Fényvarázs és Tűzijáték: augusztus 19.
Badacsonyi Szüret: szeptember 6-8.
Rizling Vakáció (Bortriatlon III. állomása): október 5-6.
Márton-napi Vigasság: november 9.
BADACSONYTÖRDEMIC
Kocsonya Szépségverseny: február 9.
Tanúhegyek Teljesítménytúra: május 18.
Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürkemarha
Ünnepe: augusztus 9-11.
Forralt Bor Főzőverseny: november 30.
SZIGLIGET
Újévi Csobbanás Szigligeten a Royal Vodkával: jan. 1.
Várkapunyitó: április 20-21.
Várfesztivál: június 9-10.
Fáklyás várlátogatás: június 23.
Szerda esti komolyzenei koncertek: július 17.; 24.; 31;

ÚJ MUNKAGÉP
TŰNT FEL
A KÖZPONTBAN
A Badacsonytomaj VN Kft. az önkormányzat
anyagi támogatásával munkagépet vásárolt 17,1 millió
forint értékben, az önkormányzati támogatás mértéke
12,7 millió forint, a saját erő 4,4 millió forint volt. Az
eszköz a kommunális ISEKI 55 lóerős traktor. Egyenlőre hótolási és síkosság- mentesítő anyag szórási
feladatokat tud ellátni. A közeljövőben a kiegészítő
adapterek megvásárlásával utak seprését, zöld területek nyírását és az ősszel lehullott levelek összegyűjtését tudja elvégezni. Természetesen a következő években további hasznos adapterekkel kívánjuk a
gépet fejleszteni.

Slang Henrietta

VINCE-NAPI HAGYOMÁNYOK
NYOMÁBAN
Számos nevezetes naphoz kapcsolódik jóslat.
Január 22-én, Szent Vince napján is több előrejelzést
tartanak számon. „Fényes Vince, tele pince. Ködös
Vince, üres pince. Ha fénylik Vince, megtelik a pince.
Ha csepeg, csurog, kevés lesz a borod.”- tartja a népi
jövendölés. Hazánkban a szőlősgazdák Vincét az
ősidőktől kezdve úgy tisztelték, mint aki legyőzi a tél
sötét hatalmait és előkészíti a lassan közeledő tavasz
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augusztus 7.; 14.
Zenés esték a „Balaton várában!”: július 13.;20.;27.; aug. 3.; 10.
Hagyományőrző napok Szigliget Várában: augusztus
17-18.
Szüreti Felvonulás: szeptember 28.
Süllőfesztivál: október 19-20.
Karácsonyfa állítás a Balatonban: december 24.
ÁBRAHÁMHEGY
Hagyományőrző Falusi Disznóölés: január 26.
Forralt bor főző-és pogácsa sütőverseny: február 16.
Halászléfőző és Horgász Verseny: április 27.
Falunap és Gyermeknap: június 9.
Népzene és Néptánc találkozó: június 29.
Bernáth Aurél tanítványainak festmény kiállítása: június 30.
Bornapok: július 31-augusztus 4.
Szent István Ünnepe: augusztus 19.
Murcifesztivál: szeptember 20-22.
Óévbúcsúztató pancsolás: december 31.
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.
További információ:
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület- Tourinform
Iroda; +36 87 531 013; badacsonytomaj@tourinform.hu;
www.badacsony.com

www.badacsonytomaj.hu

Fotó: K.N.L.

A MAGYAR
KULTÚRA NAPJA
„A nemzet kishúga”
Emlékezés a 100 éve született Szeleczky Zitára.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye tisztelettel meghívja Önt, családját és ismerőseit
a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett rendezvényre 2019. január 22-én (kedden) 17.00 órára a
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Rózsakő termébe. A műsort összeállította: Tóth Mariann. Közreműködik a Himfy Irodalmi Kör.

BADACSONYI
BOR
Tiszta új bor könnyű, frissen, üdén csillog
Üvegpohár szélén gyöngyözik, mosolyog
Mint fiatal leány huncut ragyogása
Kívánóan hajlik, rejtett pajkosságra.
Legjobb az öreg bor, pohárba betöltve
Mackósan mozogva fénykarikát öltve.
Testes, remek buké, fönséges zamata
Kesernyés ízek közt, mandula illata.
Badacsonyi bornak mély, aranyló fénye
Mint pislogó gyertya, hűs pince rejtélye.
Vidám dalra kelnek édes gondolatok
Így múlik az idő,- s vígan jót mulatok.
(Harmati Miklós, 1999.)
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BÚCSÚ KOVÁCS ANDRÁSTÓL!
Kovács András nyugállományú honvéd alezredes
a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) volt tagja
2018. december 31-én 74 éves korában, betegség
következtében elhunyt.
Tudtunk betegségéről, de mély megdöbbenéssel
és fájdalommal értesültünk, hogy egészségéért, életéért folytatott küzdelme véget ért.
Kérésére egyesületünknél az aktív polgárőr tevékenység helyett támogató (pártoló) tagviszonyba
került 2016-ban.
Korábban hivatásos katonaként magas színvonalon, elismerésekkel teljesítette kötelességeit, a PEB-

NABE HÍREK

nél gazdasági felelősként, illetve a jelölő bizottság
elnökeként tevékenykedett.
A helyi közéletben 2005-2014 között, a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület elnökeként is aktív tevékenységet vállalt.
Életvitele és tevékenysége példaértékű volt.
Derűs határozottságával hiányzik közülünk. Temetése
2019. január 14-én katonai tiszteletadással a badacsonytomaji temetőben történt.
Emlékét kegyelettel megőrizzük, nyugodjék
békében.
Mórocz István
PEB elnök

POLGÁRŐR KITÜNTETÉSE
A Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége 2018.12.14-én a 2018. évet értékelő rendezvényén Csizmazia Pált, a Polgárőr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) tagját, a polgárőr mozgalomban
kifejtett áldozatos tevékenységéért az I. Szent László

a polgárőrök védőszentje, háromdimenziós üvegkerámia plakettben részesítette.
Az elismeréshez gratulálva további tevékenységéhez, jó egészséget kívánunk.
Mórocz István
PEB elnök

AZ ÉLET IGÉJE – 2019. JANUÁR
„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv 16,20)
A Második törvénykönyvben Mózes élete végén
mondott beszédeit olvashatjuk. Az Úr törvényeire
emlékezteti az új generációkat, miközben távolról
szemléli az Ígéret Földjét, ahová nagy bátorsággal
vezette el Izrael népét. Ez a könyv Isten „törvényét”
mindenekelőtt úgy mutatja be, mint az apa „szavait”,
akinek minden gyermekére gondja van. Egy életútról
szól, amellyel Isten megajándékozza népét, hogy
megvalósítsa a Szövetség tervét. Ha a nép ezt nem
annyira a büntetéstől való félelmében, hanem inkább
szeretetből és hálából tartja meg hűségesen, akkor
Isten mindig vele lesz és oltalmazni fogja. Az Istentől
ajándékba kapott Szövetség megvalósításának egyik
konkrét módja, ha határozottan kitartunk az igazságosság mellett. A hívő azzal tudja ezt megvalósítani,
hogy hálával emlékezik meg Isten népének kiválasztottságáról, és nem imád mást, egyedül az Urat; de
azzal is, hogy visszautasítja azokat az anyagi javakat,
amelyek a szegények szükségleteit ismerve terhelnék a lelkiismeretét.
„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”
Mindennapjainkban gyakran találkozunk nem
egyszer súlyos, igazságtalan helyzetekkel, melyek a
leggyengébb, a társadalom peremére szorult emberek kárára vannak. Hány Káin alkalmaz ma is erőszakot
testvérén! Az igazságosság megvalósításának alapvelő feltétele, hogy kiirtsuk az egyenlőtlenséget és
a visszaéléseket mindenekelőtt saját szívünkből és
társadalmi életünkből. Isten nem úgy tesz igazságot,
hogy elpusztítja Káint, hanem óvja és őrzi, hogy újra
tudja kezdeni útját[1]. Isten igazságossága abban áll,
hogy új életet ad. Keresztényként találkoztunk Jézussal. Ő a szavaival, a tetteivel, de mindenekelőtt az
élet ajándékával és a feltámadás fényével feltárta
előttünk, hogy Isten igazságossága egyenlő a minden
gyermeke iránti végtelen szeretetével. Jézus által
előttünk is megnyílik az útja, hogy az irgalmasságot
és a megbocsátást gyakoroljuk és terjesszük, mely
egyben a társadalmi igazságosság alapja.
„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”
A Szentírásnak ezt a mondatát választották a
Krisztus-hívők egységéért rendezett imahét mottójául, melyet az északi féltekén január 18-a és 25-e
között rendeznek. Ha mi is befogadjuk ezt az igét,

segítségünkre lesz, hogy a kiengesztelődés útját
keressük mindenekelőtt a keresztények között. Ha
ezután minden ember szolgálatára leszünk, hatékonyan tudjuk majd orvosolni az igazságtalanság okozta
sebeket. Ezt tapasztalják azok a különböző egyházakhoz tartozó keresztények, akik együtt látogatják
Palermóban a fogvatartottakat. Egy protestáns egyesület tagja, Salvatore volt a kezdeményező: „Rádöbbentem, hogy micsoda lelki és testi nélkülözésben
élnek ezek a testvéreink. Gyakran a rokonaik sem
tudnak a segítségükre lenni. Istenben bíztam, és sok
testvérrel beszélgettem erről a saját egyházamból
és más egyházakból is.” Christine folytatja, ő anglikán:
„Örömmel tölt el, hogy segíthetünk a szükséget szenvedő testvéreinknek, mert konkréttá teszi Isten gondviselését, aki most általunk akarja eljuttatni Szeretetét
mindenkihez.” Nunzia katolikus: „Lehetőségünk nyílt,
hogy segítsük a rászoruló testvéreinket, és egyben
Jézust hirdessük apró anyagi dolgokon keresztül is.”
Megvalósulása ez annak, amit Chiara Lubich mondott
1998-ban, Augsburgban a Szent Anna evangélikus
templomban egy ökumenikus összejövetel alkalmával: „[…] Ha mi keresztények kétezer éves […] történetünkre tekintünk, akkor fájdalommal kell megállapítanunk, hogy az a meg nem értések, veszekedések
és harcok sorozata volt. Betudható ez történelmi, kulturális, politikai, földrajzi és szociális körülményeknek,
de annak is, hogy csökkent a keresztények között a
rájuk jellemző egyesítő elem: a szeretet. Az ökumenikus munka olyan mértékben lesz igazán gyümölcsöző, amilyen mértékben az önmagát ennek szentelő ember Jézusban látja minden ellentét megértésének és az egység újjáépítésének a kulcsát; a
keresztre feszített és elhagyott Jézusban, aki azonban
újra az Atyára hagyatkozik. […] A megélt egység hatása: […] Jézus jelenléte több személy között, a közösségben. »Ahol ketten vagy hárman – mondta Jézus
– összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.«(Mt. 18,20) Jézus egy katolikus és egy evangélikus között, akik szeretik egymást, anglikánok és ortodoxok, egy örmény és egy református között, akik
szeretik egymást. Mekkora béke lenne már most,
mennyi fény a helyes ökumenikus út számára!”
LM
István atya

www.badacsonytomaj.hu

A NABE Badacsonytomaji Csoportja eredményekben gazdag, boldog új évet kíván mindazoknak,
akik támogatták egyesületünket, illetve együttműködésükkel segítették munkánkat az elmúlt évben.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a körforgalomnál felállított adventi koszorú elkészítéséhez nyújtott segítségekért: a Badacsonytomaj VN Kft-nek a
zöldágak odaszállításáért és elszállításáért, a hálós
keret felállításáért, Meilinger Istvánnak, Varga Istvánnak és Berecz Istvánnak a koszorúhoz fenyő és tuja
ágak felajánlásáért, Vercz Attilának a kötöződrót felajánlásáért, Meilinger Istvánnak a koszorú felállításakor nyújtott aktív munkájáért.
Szeretettel hívunk, várunk minden érdeklődőt a
„Balatoni Téli Esték” keretében szervezett 2019. január
23-án 17.00 órakor kezdődő dr. Giczi Johanna „Az
eltűnt idők nyomában” Időhiány, avagy mindennapi
küzdelmeink az idővel című előadására a Vulkán
Közösségi Központba (Badacsonytomaj, Vasút u. 23.).
Sall Csabáné
NABE elnöke

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk megköszönni a Dűlőre
futunk futóverseny szervezőinek, résztvevőinek,
segítőinek, támogatóinak és a Badacsonytomajért
Közalapítványnak a részünkre nyújtott támogatást!
Márkus család

Meghívó

Szeretettel várunk minden kedves szórakozni vágyót
2019. február 16-án 20 órától a Pipitér Óvoda jótékonysági farsangi báljára.
Helyszín: Tatay Sándor Általános Iskola, Badacsonytomaj, Kert u. 8.
Zene: Dj. Dugó – Farkas Attila (Retro disco)
Program: Meglepetésműsor
00.00 Tombolasorsolás
Farsangi jelmezben érkezőket itallal köszöntjük!
Tombolatárgy felajánlásokat szívesen fogadunk,
leadható az óvodában.
Nagyon köszönjük!

BOR ÉS GASZTRONÓMIA

2019. január

BADACSONY

Folytatás az 1. oldalról.

JÓ BORNAK NEM KELL CÉGÉR
A Badacsonyi borvidék Magyarország egyik legszebb történelmi borvidéke. Itt működik immáron
három évtizede a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend. A borrend a kulturált borfogyasztás képviselője, célja a borvidék hagyományainak ápolása,
a fajta és az itt termelt borok hírnevének védelme.
Bor- és hagyománytisztelet, igényes rendezvények,
ünnepélyes avatások és új kezdeményezések jellemzik a szervezet munkáját. A 30 éves Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend tevékenységéről
kérdeztük Knolmajer Ferenc elnök-nagymestert.

Fotó: Kálóczi B.
Hogyan emlékszik vissza a 2018-as évre?
2018 jubileumi év volt a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend életében, hiszen az egyesület

ebben az évben ünnepelte megalakulásának 30.
évfordulóját. Minden kerek jubileum fontos egy civil
szerveződés életében, ilyenkor nagyobb hangsúlyt
fektetünk a múltra, visszaemlékezve az idáig vezető
útra, kielemezve sikereket, kudarcokat. A 2018-ban
is megrendezésre kerültek a saját programjaink, mint
a Kéknyelű Virágzás Ünnepe, a Márton-napi Újborünnep, valamint a 30 éves évforduló alkalmából
Tapolcán, Mojzer Ferenc sírjánál koszorúzással egybekötött megemlékezést is tartott a borlovagrend.
Ezen kívül részt vettünk a borvidék rendezvényein, a Szent György-hegyi Napokon, a Badacsonyi Borheteken, a Tapolcai Borhéten, a Badacsonyi Szüreten,
valamint számos egyéb hasonló rendezvényen.
Borlovagrendünk tagja a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének, ezáltal olyan feladatok
is hárulnak a tagságunkra, hogy részt vegyenek a
társszervezetek rendezvényein országhatáron belül,
esetenként azon túl is.
Ezek a látogatások elengedhetetlenek, mivel a
szövetség tagszervezetei részvételükkel emelik a mi
rendezvényeink színvonalát is.
A 2018-as évet összességében sikeresnek mondhatom, mivel a kitűzött célokat sikerült teljesíteni,
továbbra is kiváló a kapcsolat Badacsonytomaj városával, a Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézettel, és a Badacsonyi Borvidéki Tanáccsal,
hiszen egy Borvidék sikeréhez elengedhetetlen a

KI LESZ AZ ÉV AGRÁREMBERE?
Borbély Tamást is kiválasztotta a 70 agrárszakemberből álló zsűri Az Év
Agrárembere Fiatal gazda kategóriában. A megtisztelő címre tíz kategóriában
keresik a köz számára értékeset alkotó, a társadalom javát szolgáló agrárszakembereket. A nyerteseket nagyszabású gálaesten február 2-án tüntetik
ki. Szívből gratulálunk! További sok sikert kívánunk!

RECEPTAJÁNLÓ
Badacsonyi legénytorta
Hozzávalók: 2 tojás, 1 teáskanál só, 1,5 dl tej, 20 dkg liszt, 1,5 dl szóda, 2 dl
badacsonyi kéknyelű, 0,5 dl étolaj.
A töltelékhez: 4 fej lilahagyma, 10 dkg vargánya, 20 dkg füstölt tarja, 25 dkg
füstölt sonka, 5 gerezd fokhagyma, 4 dl tejföl, só, 25 dkg sajt, 1 ek. zsír.
Először a palacsintákat készítjük el. Kb.12 darabot sütünk. A hagymát, sonkát,
gombát összeaprítjuk. Serpenyőbe teszünk zsírt és megpirítjuk őket. A tejfölt
zúzott fokhagymával, és csipetnyi sóval összekeverjük. Összerakjuk a tortát. Előkészítünk egy megfelelő méretű tortaformát, ennek az aljába egy palacsintát
teszünk. Megkenjük tejföllel, beborítjuk vékony tarjaszeletekkel, két-három evőkanál lepirított hagymás gombás sonkát és reszelt sajtot szórunk rá, majd újabb
palacsinta következik. Ezt a rétegezést addig folytatjuk, míg a hozzávalók elfogynak. Végül palacsintával fejezzük be a tortát, melynek tetejét tejföllel lekenjük és
sajttal megszórjuk. Sütőben 200 fokon 15-20 perc alatt megsütjük. Jó évágyat
kívánok.
Talabér-Nagy Szilvia
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különböző társadalmi szervezetek együttműködése.
Köztudott, hogy évente bővítik létszámukat.
Tavaly is gyarapodtak?
Mint ahogy Széchenyi írta, „Múlton nyugszik a
jelen, s azon a jövendő”.
Egy civil szerveződés élete is hasonlóképpen alakul. Elődeink megalapították, a jelen generációnak
kell működtetni, és gondoskodnia a jövőről, hogy meg
tudjunk felelni annak a feladatnak, amit az alapítók
célul tűztek ki maguk elé. A jövő építéséhez elengedhetetlen a taglétszám fenntartása, illetve bővítése
is. Örömmel mondhatom a kérdésre a választ, a tavalyi évben is gyarapodott a taglétszámunk.
Milyen szerepet töltöttek be Badacsonytomaj
város és a Badacsonyi Borvidék kulturális életében?
Meggyőződésem, hogy a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend emeli a borvidék rangját, hiszen
születése pillanatától fogva jelen van a borvidék életében és tevékenyen részt vállal Badacsonytomaj
város, a Badacsonyi Borvidék kulturális életében. Az
eltelt 30 év alatt számtalan kulturális rendezvény
résztvevője, szervezője volt. Kapocs a termelő, a
fogyasztó és a szakmai szervezetek között.
Kérjük, meséljen idei terveikről!
Az idei évben is megrendezzük a hagyományos
rendezvényeinket, továbbra is aktív szereplői szeretnénk maradni a Badacsonytomaj városának, valamint
Badacsonyi Borvidéknek. Tovább szeretnénk bővíteni
taglétszámunkat, főleg a fiatal generációra gondolva,
hogy Borrendünk tovább tudja erősíteni szerepét a Badacsonyi Borvidék szőlő- és bortermelő társadalmában. Így a mai változó világban is meg tud felelni annak
a feladatnak, amit az alapítók célul tűztek ki maguk elé.

BORBARANGOLÁS A BADACSONYI
BORVIDÉKEN
2019.
„Egy jóízű kaland
a Vulkánok Völgyében…”

Fotó: www.badacsony.com/borbarangolas/

A hagyományos Borbarangolás keretében idén 22 szombaton 17 kiváló BORÁSZAT és 4 ÉTTEREM több mint 150 féle BORát ízlelheted meg. Az estét a gasztronómiai élmények mellett zenei, kulturális és szakmai programok teszik még
felejthetetlenebbé.
Borvacsorák február, március hónapban: február 2. (szombat) 18.00 óra - Hotel
Bonvino Wine & Spa; február 9. (szombat) 18.00 óra - Váli Péter Borászata; február
16-22. (szombat) 18.00 óra - Laposa Birtok; február 23. (szombat) 18.00 óra - Villa
Tolnay Bor –és Vendégház; március 2. (szombat) 18.00 óra - Szent György Pince;
március 9. (szombat) 18.00 óra - Dobosi-Stier Pincészet; március 16. (szombat)
18.00 óra - Hotel Neptun Badacsony; március 23. (szombat) 18.00 óra - Borbély
Családi Pincészet; március 30. (szombat) 18.00 óra - Szászi Birtok – Viridárium.
További borvacsorák: április 6. Németh Pince; április 13. Borbarátok Vendéglő
– FATA Pince; április 20. Istvándy Borműhely; április 27. Málik Pince; május 4.
Sabar Borház; május 11. Szépkilátó Borozó; május 18. Tilia a Badacsonyi Borvendéglő; május 25. Váli Péter Borászata; június 1. Barna Pince Ábrahámhegy; június
8. Folly Arborétum és Borászat; június 15. Léránt Pince Borkert; június 22. Kisfaludy-ház; június 29. Vörös Szőlőbirtok és Borpince.
Részletes bor és menüsor: www.badacsony.com

GASZTROHEGY HÉTVÉGÉK
4. Nagyvadak a hegyről
Fotó: Ocsovai L.

Gasztrohegy néven indított programsorozatot 9 badacsonyi vendéglátó. Céljuk, hogy a kiváló borok
mellett ínyenc falatokkal is megismertessék a vendégeket. 9 vendéglátóhely, 7 tematikus gasztro-hétvége
és a Badacsony egy olyan arca, amit csak ilyenkor, a nyugodtabb évszakokban lehet igazán felfedezni. A
vulkanikus borokhoz izgalmas ételeket álmodtak meg a vendéglátók, így érdemes Badacsonyt lépésről
lépésre végigjárni. Január 25-27. között kerül megrendezésre a Gasztrohegy negyedik tematikus hétvégéje,
ez alkalommal főszerepben a vadakkal: Nagyvadak a hegyről – Badacsonyban nemcsak szőlőket találunk,
erdőiből télen előjönnek az ott élő vadak is. Őz, szarvas, vaddisznó kerül a tányérokra, bogyókkal, borokkal,
ahogy azt kell.
Résztvevők: Tölgyes Kúria, Bonvino Borbár, Borbarátok Vendéglő, Istvándy Borműhely, Tilia Borvendéglő,
Pláne Badacsony borterasz, St. Orbán Étterem, Laposa Birtok, Kisfaludy-ház.
A további információ: https://www.facebook.com/badacsonynyitva/

www.badacsonytomaj.hu
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Fogászati alapellátás (Badacsonytomaj, Kert u. 32.):
dr. Pinterits Judit (tel.: +36-87/471-689):
H.: 08.00-14.00 óráig, K.: 14.00-19.00 óráig, Sz.: 08.00-14.00
óráig, Cs.: 12.00-19.00 óráig, P.: 08.00-14.00 óráig.
Kezelésre időpont egyeztetéssel lehet jelentkezni.
Fogászati ügyelet hétvégén és ünnepnapokon:
08.00-14.00 óráig, Veszprém, Halle u. 5/E, Telefon: +3688/425-228
Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálata
Védőnő: Poszlovszky Krisztina. Elérhetőségei: +36-30/5119521, +36-87/471-698 (munkaidőben)
E-mail: badacsonyivedono@gmail.com
Tanácsadás ideje: Nők és várandósok részére tanácsadás:
Cs.: 08.00-10.00 óráig,
Csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás: Cs.: 10.0012.00 óráig
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Általános Iskola előadóterme)
Családsegítő fogadóóra: Sz.: 11.00-12.00 óráig
Krausz Noémi Tel.: +36-30/426-2207
Gyermekjóléti fogadóóra: Sz.: 11.30-12.00 óráig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) +36-87/471-012
H. – Sz. – P.: 07.30-11.10 óráig, 12.50-17.00 óráig
K. – Cs.: 07.30-12.00 óráig, 12.30-17.00 óráig
Szo.: 08.00-10.00 óráig (ügyelet Tapolcán)
Sellyei Gábor hegybíró
Tel.: +36-87/431-040, +36-70/489-8569,
e-mail: sellyei.gabor@hnt.hu
Fogadóórák: H. – Cs.: 08.00-12.00 óráig (Kutatóintézet)
Hatósági állatorvos:
dr. Barátossy György Tel.: +36-70/436-5053
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóság – parancsnokság
Badacsonytomaj, Fő utca 62. Tűzoltóparancsnok: Molnár
Péter László Tűzoltó Alezredes
Badacsonytomaji Rendőrőrs 112
Badacsonytomaj, Kert u. 33.
Körzeti megbízott: Pintér György r.ftörm.
Őrsparancsnok: Sztrik Ákos r.főhadnagy
Polgárőrség: Arany György +36-30/271-7552
Kábeltelevízió hibabejelentés:
ElektroV szerviz: +36-87/472-104
Tourinform Iroda: Badacsony, Park u. 14. Tel/fax: +3687/531-013. Nyitva: H. – P.: 10.00-16.00, e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné /Ella/
Tel.: +36-30/422-9081, e-mail: kormendi4@freemail.hu

KÖZÉRDEKŰ
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
(8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) H.: 12.30-16.00 óráig; Sz.:
13.00-16.00 óráig; P.: 08.00-12.00 óráig (K., Cs. zárt nap).
Telefon: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289
Fogadóórák:
(előzetes bejelentkezés a +36-87/571-270-es számon)
Krisztin N. László polgármester
minden hónap első H.: 14.00-16.00 óráig,
Orbán Péter alpolgármester
minden hónap harmadik H.: 14.00-16.00 óráig
Képviselői fogadóóra:
minden hónap második H.: 14.00-15.00 óráig
Wolf Viktória jegyző
minden hónap első Sz.: 13.00-16.00 óráig
Dr. Gáli Mihály ügyvéd fogadóórát tart a soros Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság üléseinek napján a Városházán
13.00-15.00 óráig
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal
Ábrahámhegyi Kirendeltsége:
minden hónap első szerdája 09.00-11.00 óráig
Badacsonytomaj VN Kft. +36-87/571-048, Fax: +36-87/571057, e-mail: uzemeltetes@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: K., Sz., P.: 10.00-18.00 óráig, Szo.: 09.0013.00 óráig. Tel: +36-87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény – Tájház: Zárva
Egry József Emlékmúzeum: Zárva
Orvosi rendelők (Badacsonytomaj, Kert u. 32.)
Gyermekorvosi ellátás: dr. Karasszon Diána
Rendelési idő: H., K., Sz., P.: 11.00-13.00 óráig, Cs.-ön nincs
rendelés.
Háziorvos: dr. Scheller György tel.: +36-87/471-123. Rendel:
H., Sz., Cs., P.: 08.00-12.00 óráig, K.: 14.00-16.00 óráig.
Sürgős esetben hétköznap 08.00-16.00 óráig hívható: +3630/901-9869. Hétköznap 16.00 órától másnap reggel
08.00 óráig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.:
(átszervezés miatt) +36- 88/412-104 vagy 104

KERESZTREJTVÉNY
Híres badacsonyiak
1

Kedves Rejtvényfejtőnk!

Név: ................................................................................
Cím: ................................................................................
......................................................................................
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A kitöltött rejtvényt vagy
annak másolatát 2019.
február 04-ig a Városi
Könyvtárba lehet leadni
név, cím esetleg telefonszám megadásával, nyitvatartási időben. A megfejtők közül egy fő tárgyjutalomban részesül. A
nyerteseket postai úton
/e-mailben értesítjük.
1. Ifjúkorát Dunaföldváron töltötte.
2. Nemesi családból
származó költő.
3. Evangélikus papi család gyermeke.
4. Budapesten rajztanár
volt.
5. Az Új Idők című irodalmi lap szerkesztője.
6. Örök nyughelye a
Donát-kápolna.
Készítette:
Kovács László Krisztián

www.badacsonytomaj.hu

IMPRESSZUM
BADACSONY
Badacsonytomaj Város lapja.
Helyi közéleti lap
Honlap: www.badacsonytomaj.hu
ISSN 2063-2916
Megjelenik: 1050 példányban.
Web: ISSN 2063-2924
Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91.
Felelős kiadó: Krisztin N. László polgármester
Felelős szerkesztő: Berecz Nikolett
Telefon: +36-87/571-115
E-mail cím: media@badacsonytomaj.hu
A szerkesztőség címe: Badacsonytomaj, Fő u. 14.
Tel.: +36-87/571-270, fax: +36-87/471-289
A megjelent írások és levelek a szerzők álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a
szerkesztőség véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük. Fotókat és
kéziratokat nem küldünk vissza. A Badacsony
Újságban megjelent írások, fotók bárminemű felhasználásához a kiadó és a szerkesztő írásos hozzájárulása szükséges.
A fejléc fotóját Varga Norbert készítette, a kép
felhasználása a szerző előzetes hozzájárulásával
történt.
Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca
Tördelőszerkesztő: Huszák László
Az újság a település honlapján is olvasható!
Következő lapzárta: 2019. február 4.
A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem
garantáljuk.

BADACSONYTOMAJ
„ANNO”
Badacsonytomaj melyik részén járunk?

Forrás: www.fentrol.hu

A kép 1975-ben készült. A sikeres megfejtők közül
egy szerencsés tárgy jutalomban részesül! A nyerteseket postai úton/e-mailben értesítjük. A megfejtések
leadási határideje: 2019. február 4. A megfejtéseket
postán és e-mailben (media@badacsonytomaj.hu) is
elküldhetik, vagy leadhatják személyesen a Városi
Könyvtárban, könyvtári nyitvatartási időben. Kérjük a
megfejtőket, hogy elérhetőségüket (e-mail cím és
telefonszám) feltétlenül adják meg!

