
Közös mécsesgyújtással, koszorúzással emlékeztek
meg az Aradi Vértanúkra a Történelmi Emlékparkban.
Az 1849. október 6-án kivégzett 13 Aradi Vértanú emlé-
kére október hatodika 2001 óta hivatalos nemzeti
gyásznap.

Választási összefoglalónk a 2.oldalon.

BADACSONY
Havonta megjelenő közéleti lap

XXIX. évfolyam 10. szám | 2019. OKTÓBER

MEGEMLÉKEZÉS 
AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL

Ünnepélyes keretek között adták át a „Zöld Város” pro-
jekt újabb ütemében elkészült beruházásokat. Ezúttal
az Alsó bazársor, a badacsonyi strandbejárat, valamint
a sétány fejlesztése valósult meg több százmillió forint
összegű pályázati támogatással a TOP keretében.

Tudósításunk a 3. oldalon. Tudósításunkat az 5. oldalon olvashatják.

ÚJABB ÁTADÓK 
A „ZÖLD VÁROS” PROJEKT
KERETÉBEN

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Magas részvétel mellett rendben lezajlott az önkormányzati választás Badacsonytomajon. A polgármester-válasz-
táson a leadott érvényes szavazatok 63,52%-át Krisztin N. László szerezte meg, így a település régi-új polgármestere
az ötödik önkormányzati ciklusát kezdheti meg városvezetőként.

www.badacsonytomaj.hu
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Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel
kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és
a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támo-
gatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok
által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok
által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi
támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adat-
bázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:
Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat
az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és
megyei önkormányzatok látják el.

A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.

26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizá-
rólag a települési önkormányzat területén állandó
lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők
részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakó-
hely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lak-
címének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tör-
vény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, ame-
lyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (fel-
sőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzett-
séget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményező mesterképzés-
ben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve fel-
sőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében
felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hall-
gatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya
2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév

első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a

hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felső-
oktatási intézményben a pályázás időpontjában szü-
netel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hall-
gató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat

ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszony-

ban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-

ronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rend-
szerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egy-
szeri pályázói regisztráció szükséges, melynek eléré-
se: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz tör-
ténő benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve,
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a
lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hall-

gatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév
első félévéről.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-
ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására okiratok

A további mellékleteket az elbíráló települési
önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott köte-
lező mellékletekkel együtt érvényes, valamely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési
önkormányzat bírálja el 2019. december 5-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypót-

lásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbí-
rálás során, az önkormányzat által meghatározott
határidőben, amely azonban nem lépheti túl a
pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az
önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumen-

tumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függet-
lenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelöl-
hetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés
vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a
rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határ-
időn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő
pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írás-
ban indokolja;

d) minden, határidőn belül, postai úton vagy szemé-
lyesen benyújtott pályázatot befogad, minden for-
mailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és
döntését írásban indokolja;

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező pályázókat részesítheti támogatásban;

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre,
felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanul-
mányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a
pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgá-
lata alapján járhat el.

Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott dönté-

séről és annak indokáról 2019. december 9-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy
postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési lis-
ták érkeztetését követően 2020. január 17-ig értesíti
a települési önkormányzatok által nem támogatott
pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-
Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és
az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását köve-
tően 2020. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren
keresztül értesíti a települési önkormányzat által
támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hun-
garica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-
folyósítás módjáról.

Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egy-

mást követő tanulmányi félév: a 2019/2020. tanév
második (tavaszi), illetve a 2020/2021. tanév első (őszi)
féléve. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkoráb-
ban 2020 márciusa.      A tájékoztatás nem teljes körű. 

A Támogatáskezelő elérhetőségei:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418

Tel.: (06-1) 550-2700, E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
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FELHÍVÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATRA

Badacsonytomajon is rendben lezajlott a rendszer-
váltást követő 8. önkormányzati választás. A részvételi
arány több, mint 15%-kal volt magasabb, mint 2014-ben.

A szavazásra jogosult 1896 állampolgár 62,24%-a
(1180 fő)  járult az urnák elé október 13-án.

A leadott érvényes szavazatok 63,52%-át (733 szava-
zat) Krisztin N. László (független) szerezte meg, míg kihí-
vója, a település korábbi alpolgármestere, Orbán Péter
(független) a leadott szavazatok 36,48%-át (421 szavazat)
kapta. Ezzel a város újraválasztott polgármestere az ötö-
dik önkormányzati ciklusát kezdheti meg a település
vezetőjeként. 2014-ben egyébként 59,62%-os részvétel
mellett a leadott érvényes szavaztok 47,3%-át szerezte
meg.

A polgármester tehát marad, változik viszont a helyi
képviselő-testület összetétele. A választópolgárok dön-
tése alapján képviselői mandátumot szerzett a következő
öt éves önkormányzati ciklusra Borbélyné Galambos
Gabriella, Forintos Ervin Gyula, Hartai Béla, Mékli Berna-
dett, Takács Lajos és Török Zoltán (valamennyien füg-
getlen képviselőként).

A badacsonytomaji, badacsonyi és badacsonyörsi
választók három helyen adhatták le voksaikat, a tomaji
Polgármesteri Hivatalban, a helyi Művelődési Házban,
valamint a Varga Pincészetnél kijelölt szavazókörökben.

Az új képviselő-testület várhatóan október végén ala-
kul majd meg a polgármesterrel együtt 7 taggal.

Kálóczi Beáta

MAGAS RÉSZVÉTEL, ÚJRAVÁLASZTOTT POLGÁRMESTER

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Folytatás az 1. oldalról.
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Vonzó kép fogadta már az idei turisztikai fősze-
zonban a badacsonyi strandra érkező turistákat. Új
létesítmények és kiszolgáló egységek készültek el
itt egy többlépcsős fejlesztéssorozat utolsó állomá-
saként. A Magyar Turisztikai Ügynökség támogatá-
sával az elmúlt években már megújult a badacsony-
tomaji városi strand valamint a Bányász strand. Ez a
fejlesztés is régóta váratott magára, pályázati támo-
gatással most ezt a strandhelyszínt is sikerült kor-
szerűvé tenni.

Nemcsak a kiszolgáló épületek újultak meg,
hanem a projekt előkészítése során nagy gondot for-
dítottak a strand előtti tér és a zöld környezet igényes
kialakítására is- fogalmazott a projektátadón Krisztin
N. László, Badacsonytomaj polgármestere. A Bada-
csonyi strandbejárat és a sétány fejlesztése 100%-os

pályázati támogatással, közel 295 millió forintból való-
sulhatott meg.

Több, mint 80 millió forintot költhetett a város-
szintén a „Badacsonytomaj Zöld Város kialakítása“
projekt keretében az Alsó-bazársor megújítására.
Hőszigeteléssel és elektromos fűtéssel nyilvános wc-
k kerültek kialakításra, de készült egy átjáró, egy elő-
tér és két üzlethelyiség is.

A projektek átadásán részt vett a térség ország-
gyűlési képviselője is. Fenyvesi Zoltán egyebek mel-
lett kiemelte: Badacsonytomaj a balatoni települések
rangsorában a harmadik helyen szerepel a legtöbb
pályázati forrást elnyert falvak és városok között,
hiszen csak az elmúlt önkormányzati ciklusban közel
4,5 milliárd összegű forrás érkezett ide.             

Kálóczi Beáta

ÚJABB ÁTADÓK A „ZÖLD VÁROS” PROJEKT KERETÉBEN

Badacsonytomaj Város Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel
kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támo-
gatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok
által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok
által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi
támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adat-
bázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban:
Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat
az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és
megyei önkormányzatok látják el.

Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.

(III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján
kizárólag a települési önkormányzat területén állandó
lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők
részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakó-
hely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lak-
címének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tör-
vény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, ame-
lyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi

előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felső-

oktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;

és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőokta-
tási intézmény keretében teljes idejű (nappali mun-
karend) alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy fel-
sőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot

ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszony-

ban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztön-
díjban, akik a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljá-
rásban először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. tan-
évben ténylegesen megkezdik.
- A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rend-
szerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egy-
szeri pályázói regisztráció szükséges, melynek eléré-
se: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz tör-
ténő benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve,
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a
lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-

ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultság igazolására okiratok

A további mellékleteket az elbíráló települési
önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott köte-
lező mellékletekkel együtt érvényes, valamely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési
önkormányzat bírálja el 2019. december 5-ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypót-

lásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbí-
rálás során, az önkormányzat által meghatározott
határidőben, amely azonban nem lépheti túl a
pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az
önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumen-
tumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függet-
lenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelöl-

hetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés
vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a
rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határ-
időn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő
pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írás-
ban indokolja;

d) minden, határidőn belül, postai úton vagy szemé-
lyesen benyújtott pályázatot befogad, minden for-
mailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és
döntését írásban indokolja;

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező pályázókat részesítheti támogatásban;

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre,
felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanul-
mányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a
pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgá-
latára tekintettel járhat el.

Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott dönté-

séről és annak indokáról 2019. december 9-ig az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy
postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési lis-
ták érkeztetését követően 2020. január 17-ig értesíti
a települési önkormányzatok által nem támogatott
pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-
Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az
intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően
2020. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül
értesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj tel-
jes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egy-

mást követő tanulmányi félév: a 2020/2021. tanév, a
2021/2022. tanév és a 2022/2023. tanév. Az ösztöndíj
folyósításának kezdete a 2020/2021. tanév első féléve.

Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi

adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénz-
kezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő látja el.

A tájékoztatás nem teljes körű. 
A Támogatáskezelő elérhetőségei:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat

1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 550-2700, E-mail: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Folytatás az 1. oldalról.

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.
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Nagycsoportos óvodásainkkal az idén is részt vet-
tünk a hagyományos Badacsonyi Szüreti felvonulá-
son. A templom előtti téren a szürethez kapcsolódó
rövid kis népi játékokkal, mondókákkal is szerepeltek
a gyerekek, melyet hatalmas tapssal jutalmazott a
közönség.

A népmese hete a Pipitér Óvodában
Szeptember 30. a Népmese Napja. Óvodánkban

ebből az alkalomból egy egész héten át szerveztünk
programokat  óvodásainknak és a felnőtteknek is. A
hét elején könyvkiállítást rendeztünk az otthonról
hozott népmese könyvekből, melyekből többször is
meséltünk a gyerekeknek. 

A mese ihlette szebbnél szebb meseillusztráció-
kat az óvoda aulájában állítottuk ki. A középső- és
nagycsoportosok könyvtár látogatáson vettek részt,
ezzel is az élő szóban történő mesehallgatás örömére
és majdan az olvasás megszeretésére neveljük őket. 

Nagy sikert aratott Dóra Áron népzenész és nép-
rajzkutató mesedélutánja, melyet a felnőtteknek
szerveztünk. Ezen az előadáson mindenki sok vidám
perchez, emlékezetes élményhez juthatott. 

A hét programsorozatát Eszti óvó néni tartalmas
és kedves előadásával majd népmesék vetítésével
zártuk, melyet a gyermekek önfeledt, vidám kaca-
gással és tapssal jutalmaztak.  

Kovács Zsuzsanna

ÓVODAI HÍREK
A testnevelés tantárgy keretein belül alkalma nyí-

lik minden évben  az iskolánkba járó  gyerekeknek
az úszás alapjainak elsajátítására. Az idén is Balaton-
füredre jártunk a tanuszodába központi szervezés-
ben. Az előzetes „úszótudományuk” felmérése után
különböző csoportokat alakítottunk ki, és ennek meg-
felelően álltunk neki a munkának. Tanulóink a kultu-
rált környezetben szívesen végezték a gyakorlatokat,
de legjobban a játékokat várták az órák végén. Min-
den alkalommal fáradtan érkeztünk vissza az iskolá-
ba, de egyben várakozás előzte meg a következő
indulást. Bízom benne, hogy a gyerekeknek lesz
alkalmuk bemutatni „tudományukat” a szüleiknek is
majd a Balatonban nyáron. Farkas Csilla

ÚSZÁS

Badacsonytomaj VN Kft., a közelgő Halottak napja
és Mindenszentek alkalmával az alábbiakra hívja fel
a Hozzátartozók figyelmét.

Településünk temetőiben sok a gondozatlan, ren-
dezetlen, elhanyagolt sírhely, síremlék, melyek rend-
betétele, helyreállítása a Hozzátartozók feladata, a
Badacsonytomaj VN KFT kegyeleti okokból a sírok-
hoz nem nyúlhat. Temetőinkben nyitvatartási idő
nincs, azok bármikor látogathatók.

Felhívjuk továbbá a Hozzátartozók figyelmét,
hogy az 1994. előtt megváltott sírhelyek, és 2009.
előtt megváltott urnahelyek megváltási ideje lejárt,
melyet a hirdetőtáblákon és a sírokon is jeleztünk.
Kérjük, hogy amennyiben a sírhelyet a továbbiakban
is fenn szeretnék tartani, annak további megváltása
érdekében keressenek fel bennünket. Abban az eset-
ben, ha a továbbiakban nem tartanak igényt az adott
sírhelyre, úgy arról egy nyilatkozattal lemondhatnak.
A lemondó nyilatkozat papír alapon elérhető az iro-
dánkban, illetve a www.bvu.hu honlapról letölthető.

Sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézés a Bada-
csonytomaj VN Kft. irodájában történik, ügyfélfoga-
dási időben, az alábbi elérhetőségeken: Személyesen:
Badacsonytomaj 8258, Fő út. 14. Telefonon: 0687/571-
048. Faxon: 0687/571-057. Elektronikus formában:
info@bvu.hu email címen. Ügyfélfogadási idő: Hét-
főtől-Csütörtökig 8.00-15.00; Pénteken 8.00-12.00.

Továbbá felhívjuk a Hozzátartozók, és a temető-
ben dolgozó vállalkozók figyelmét arra, hogy a Bada-
csonytomaj Város Képviselő-testülete által megho-
zott 8/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 10§-a az
alábbiak szerint rendelkezik:

10§ (6) A köztemetőkben végzendő minden mun-
kát  - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgon-
dozást, a temetési hely növényekkel való beültetését
és díszítését - az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

„A köztemetőkben üzletszerűen végzett vállal-
kozási tevékenység gyakorlása esetén alkalman-
ként fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás
mértéke: 5.000.- Ft /alkalom”

Ennek értelmében minden, a Temetőkben, vál-
lalkozó által végzett tevékenység, csak az Üzemel-
tető felé történő bejelentés, és a fenti díj befizetése
után kezdhető meg. (pl: sírkő, síremlékkészítés, fel-
újítás) Felhívjuk a Tisztelt hozzátartozók figyelmét,
hogy abban az esetben, ha temetési szolgáltatás nél-
kül (szűk családi körben) kívánják elhelyezni közte-
metőinkben az elhunyt maradványait, kötelesek a
temető üzemeltetőjét értesíteni. Amennyiben bármi-
lyen kérdés merülne fel, a fenti elérhetőségeken szí-
vesen állunk a rendelkezésükre.          Badacsonytomaj 

Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.

BADACSONYTOMAJ  ALSÓ, 743 hrsz.: 122, 192, 272,
251/c; BADACSONYTOMAJ FELSŐ, 2374 hrsz. I. PAR-
CELLA: 1, 7, 36, 25B, 25C, 3A; II. PARCELLA: 79, 151,
175, 288, 299; III. PARCELLA: 351, 383, 391, 498,
350/I, 409a; Kolumbárium I.: III. sor:  16; Kolumbá-
rium II.: IV. sor:  8

TEMETŐI HÍREK

A Magyar Diáksport Szövetség Tehetséggondo-
zás sport által elnevezésű kiemelt projektjében
diáksportfesztiválok módszertani fejlesztését valósítja
meg. A fesztiválok célja, hogy a résztvevő alsó tago-
zatos gyerekek számára kontrollált versenykörülmé-
nyek között változatos lehetőségeket kínáljanak  és
pozitív sporttapasztalatokat nyújtsanak a rendszeres
testmozgás megalapozásának érdekében.  

Ennek a programnak a megvalósítására Balaton-
füreden került sor, amelyre a mi iskolánk is meghívást
kapott az eddigi diákolimpiai aktivitás és eredményes
részvétel jutalmául.

A negyedikes gyerekek izgatottan és nagy lelke-

sedéssel várták ezt a napot. A közös bemelegítést
Dombi Rudolf és Kiss Gergely olimpiai bajnokok rész-
vétele tette érdekesebbé.

A több iskolából érkező gyerekeket a kapott fel-
adatkártyán szereplő pecsétek alapján sorolták cso-
portokba.A csapatoknak 8 állomáson érdekes és vál-
tozatos ügyességfejlesztő játékokat kellett játszani,
ami után begyűjtötték a különböző pecséteket. Kel-
lemesen elfáradtak, nagyon jól érezték magukat és
élményekkel gazdagabban tértünk haza. 

Farkas Mónika,
Tatay Sándor Általános Iskola

DO60 DIÁKSPORTFESZTIVÁL 
BALATONFÜREDEN

A Tatayban is megemlékeztünk a 13 aradi vérta-
núról. Az idén a 6. osztályosok készültek egy rövid
összeállítással. Beszéltek a történelmi háttérről, a
kivégzés körülményeiről. Tudják a diákok, hogy októ-
ber 6-a a magyar történelem gyásznapja. 

Két osztályunk is járt már a „Határtalanul” program
keretében az aradi emlékműnél. Kiemelt feladatnak
tartjuk a hazaszeretetre nevelést a magyar történe-
lem meghatározó eseményeinek és történelmi sze-
mélyeinek megismertetésén keresztül.

Krisztin N. Lászlóné

ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉS 
AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL

Fotó: ÓvodaFotó: Óvoda

Fotó: ÓvodaFotó: Óvoda

Fotó: ÓvodaFotó: Óvoda

Fotó: IskolaFotó: Iskola



MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL

ŐSZI SZEMÉTGYŰJTÉSI AKCIÓNAP 
„JOBB, HA EL 
SEM DOBOD”

Amikor az aradi vértanúkról beszélünk, akkor arra
a 13 magyar tábornokra és ezredesre gondolunk, aki-
ket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
leverése után, az abban játszott szerepük miatt Ara-
don kivégeztek. 

A megtorlás célja a rebellis magyar katonai és
politikai vezetés lefejezése volt. Az összesen körül-
belül 120 jóváhagyott halálos ítélet végrehajtása 1849
januárjától egészen 1854-ig elhúzódott és a kiadott
császári irányelvek alapján zajlott le. Ez azt jelentette,
hogy Haynau táborszernagy 1849. szeptember 22-
től szabad kezet kapott a császártól a halálos ítéletek
jóváhagyására, vagy kegyelmezésére. A döntéssel
Ferenc József hivatalosan elháríthatta magáról a
kivégzések zöméért a közvetlen felelősséget. 

A szabadságharc 35 magyar tábornoka közül
tizenkettőt az „aradi Golgotán” végeztek ki, október
6-án. Valamennyiüket felségsértésben találta bűnös-
nek az aradi hadbíróság, és teljes fő-, rang- és
vagyonvesztés volt sorsuk. Kiss Ernő, Dessewffy
Arisztid, Lázár Vilmos, Schweidel József golyó általi
halált haltak.

Kötél általi halálra ítélte ugyanezen hadbíróság
Aulich Lajost, Damjanich Jánost; Knezić Károlyt;

Láhner Györgyöt, Leiningen-Westerburg Károlyt,
Nagysándor Józsefet, Pöltenberg Ernőt, Török Igná-
cot és Vécsey Károlyt.

Az 1849. október 6-án kivégzett 13 aradi és két
pesti mártír, köztük Batthyány Lajos gróf, hősi viselke-
désükkel megmutatták, hogyan tudnak a magyar
ügyért harcolók komoly katona módjára, méltósággal
meghalni. Utolsó perceikkel is a nemzetnek és a világ-
nak mutattak példát a magyar szabadságharcosokról.

Október hatodika 2001 óta hivatalos nemzeti
gyásznap. 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Kultu-
rális Intézménye is megemlékezett az Aradi Vérta-
núkról 2019. október 5-én, szombaton este a Törté-
nelmi Emlékparkban. A koszorúzással és mécsesgyúj-
tással egybekötött megemlékezésen fohászt mondott
Földi István esperes, plébános. A megemlékezés
koszorúit helyezte el Badacsonytomaj Város Önkor-
mányzata, a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Ott-
honos Óvoda és Mini Bölcsőde, a Tatay Sándor Álta-
lános Iskola, a Fidesz Badacsonytomaji Alapszerve-
zete, a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület, a Vinum
Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend és a Badacsony-
tomaji Nyugdíjas Egyesület. Farkas Judit
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A nyárutó mozgalmas volt a Badacsonyi Sport-
horgász Egyesület életében, hiszen szeptember 21-
én került megrendezésre a badacsonyi strandon a
IV. Szüreti Vándorkupa Verseny.

A kellemes őszi idő és a felajánlott nagy értékű
nyeremények egyaránt megérték a nevezést.

Az egyéni vándorkupát Szijártó Ferenc őrizheti
egy évig, az 1, 16 kg súlyú ponty kifogásával.

A gyermekversenyzők közül Etlinger Zalán volt a
legeredményesebb, 2, 58 kg kifogott hallal.

Szponzorainknak köszönhetően sok szép nyere-
mény került kiosztásra, melyet ezúton szeretnénk
megköszönni: a VN Kft-nek, aki a strandot biztosította
számunkra, Hotel Bonvíno, Borbarátok, Tölgyes Kúria,

Hartai Béla, Fishman Kft, Nagy Lajos, Tóth Zoltán,
Fekete Ferenc.

Szeptember 22-én Zalaújlakra látogatott az egye-
sület elnöksége az Egry József Alapfokú Művészeti
Alapítvány meghívására.

A jó hangulatú rendezvényen a falu apraja- nagy-
ja részt vett, s az általunk főzött marhapörkölt mellé
finom süteményeket kínáltak.

Ezúton szeretnénk megköszönni Krisztin N. László
polgármesternek és a képviselőknek, hogy biztosí-
tották utazásunkat és az ajándékba elvitt badacsonyi
bort.

Fekete Ferenc
BSHE elnök

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívására telepü-
lésünk is csatlakozott a szeptember 24-ére meghir-
detett szemétgyűjtési akcióhoz. Civil szervezeteink
közreműködésével 60 zsák szemét gyűlt össze a
Káptalantóti úton, illetve Badacsonyörs-Badacsony-
tomaj között a 71-es főút melletti szakaszon.

Köszönjük a résztvevők munkáját!

IV. SZÜRETI VÁNDORKUPA VERSENY

B.Tomaji SE Bonvino – Devecser SE, 2019.10.26. 14:30, Badacsonytomaji Sportpálya
Fűzfői AK - B.Tomaji SE Bonvino, 2019.11.02. 14:00, Fűzfői Városi Stadion

B.Tomaji SE Bonvino – Herendi PSK, 2019.11.09. 14:00, Badacsonytomaji Sportpálya
Tihanyi FC - B.Tomaji SE Bonvino, 2019.11.16. 14:00, Tihanyi Sportpálya

Ajka Kristály SE - B.Tomaji SE Bonvino, 2019.11.23. 13:30, Ajka Kristály SE
B.Tomaji SE Bonvino – Gyulafirátót SE, 2019.11.30. 13:00, Badacsonytomaji Sportpálya

A BADACSONYTOMAJI SE BONVINO
OKTÓBERI ÉS NOVEMBERI MÉRKŐZÉSEI

Folytatás az 1. oldalról.

Fotó: Farkas J.Fotó: Farkas J.

Téli esték Németh Lajos meteorológus Úrral!
Az esemény november 19-én 17 órakor lesz, a

Szent Imre Közösségi Házban, a Kolping Család szer-
vezésében.

Várunk minden érdeklődőt szeretettel, a Mi lesz
veled Föld, mi lesz veled éghajlat? című előadásra.

A részvétel ingyenes!

HÍVOGATÓ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Mindenszen-
tekre készülődve a badacsonytomaji és bada-
csonyörsi temetőket határoló kerítéseket vasbe-
ton hálókkal megerősítettük. Az elszaporodott
vaddisznó állomány károkat, és sok kellemetlen-
séget okozott, ezért indokolt volt az ellenük való
védekezés, amely reményeink szerint érzékelhető
hatással bír. Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy
a temetők kapuit minden alkalommal csukják be.     

Badacsonytomaj VN Kft.

TEMETŐI 
TÁJÉKOZTATÁS
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Szeptember 10-én reggel nagy izgalommal vártuk
a buszt, hogy harmadik nekifutásra elindulhassunk
Lipótra. És sikerült! Egy kávészünetet beiktatva érkez-
tünk meg a lipóti termál- és élményfürdőbe. Kedves
fogadónk, Petra segítségével gyorsan megtalálta
mindenki a kedvére való medencét. Volt, aki az
élményfürdőben, a többség a meleg vízű  termál-
medencében áztatta fáradt tagjait, élvezte az őszi
nap melegét. A bőséges ebéd, jégkrémezés után
folytattuk az édes semmittevést. Hazaindulás előtt
még sütiztünk, kávéztunk, majd jól eső fáradtsággal
indultunk haza. 

Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik lehe-
tővé tették az utazást, az étkezést, a nassolást és
főként annak az úrnak, akinek meghívására használ-
hattuk a fürdőt. 

Még egyszer köszönet mindenért! 
Badacsonytomaji 

Nyugdíjasok Egyesülete

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézménye nyerte el a

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú „Fenn-
tartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című
pályázat szemléletformáló kampányának megvalósí-
tását. Ennek keretében zajlott le szeptemberben az a
kerékpáros rendezvény, melyen többek között BMX
bemutatóval, a Hahó Zenekar gyermekkoncertjével,
kerékpáros reggelivel kedveskedtünk a résztvevő gyer-
mekeknek és a családoknak. Ezen a rendezvényen gaz-
dára talált egy vadiúj Mali típusú, értékes kerékpár is.

A projekt részeként elkészíttettünk egy kifestőt,
mely legfőképpen a környezetvédelem, a kerékpá-
rozás népszerűsítése, valamint a szelektív hulladék-
gyűjtés kérdésével foglalkozik. A 20 oldalas kiadvány
minden lapján más-más téma és grafika várja a gyer-
mekeket. A kifestőt a Pipitér Közös Fenntartású Nap-
közi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde összes kis-
gyermeke megkapta, valamint a Tatay Sándor Álta-
lános Iskolába járó összes alsó tagozatos diák.

A kiadványt Szép-Bíró Erika grafikus, designer
illusztrálta.

LIPÓTI KIRÁNDULÁS 

KIFESTŐ KÉSZÜLT 
A GYEREKEKNEK

November 3-án, vasárnap 10 órakor Ünnepi
Szentmise lesz a Szent Imre Katolikus Templom-
ban! 

Ezt követően egész napos búcsúi forgatag a
badacsonytomaji Sportpályán! Szeretettel várjuk
Önöket!

SZENT IMRE-
NAPI BÚCSÚ
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Október 19. szombat: 
Hajnalmadár-túra a Badacsonyon

Mitől hajnalmadár a neve e csodás madárnak?
Hol él, honnan érkezett, egyáltalán mit keres nálunk
ez a magashegységi faj? Pár óra alatt mindent meg-
tudunk a hajnalmadárról és a téli Badacsony madár-
világáról! Nagy élmények várnak ránk!

Gyülekező: 10:00 óra; Badacsonytomaj, Korkováni
parkoló 

November 02. szombat: 
Túra a Szent György-hegyen, 
sárkányölő Szent György nyomában

Miről kapta a nevét a hegy? Valóban bazalt-e a
bazalt? Miért nem bányászták nagyüzemben a hegy
kőzetanyagát? Látszik-e a sárkány lehelete és hol
volt a lakhelye?  Mire használták régen a hegy tetejét?
Mely növények a hegy ritkaságai?  Oroszlán fejű-e a
kút? Mi az az erubáz? Mik a wikipédia tévedései  a
heggyel kapcsolatban? Mindezekre fény derül túránk
során!

Gyülekező: 10:00 óra; Kisapáti, temető melletti
parkoló     

November 09. szombat: 
Holdfénytúra a Badacsonyon

Hangulatos alkonyati és esti túra a Badacsony
tetején található Kisfaludy-kilátóhoz.  A túra során
megismerkedünk a hegy természeti és kultúrtörté-
neti értékeivel, miközben hallgatjuk a macskabagoly
kísérteties hangját. A kilátóból pazar kilátás nyílik a
csillagok és Hold fényében szikrázó Balatonra és a
Káli-medence gyöngyfüzérként világító falvaira.
Elemlámpa ajánlott!

Gyülekező: 16:00 óra; Szegedy Róza Ház Irodalmi
és Bormúzeum (Badacsony, Kisfaludy út 17.)  

November 16. szombat: 
Hajnalmadár-túra a Badacsonyon

Mitől hajnalmadár a neve e csodás madárnak?
Hol él, honnan érkezett, egyáltalán mit keres nálunk
ez a magashegységi faj? Pár óra alatt mindent meg-
tudunk a hajnalmadárról és a téli Badacsony madár-
világáról! Nagy élmények várnak ránk!

Gyülekező: 10:00 óra; Badacsonytomaj Korkováni
parkoló 

November 30. szombat: 
Téli madarak a Balatonon

Teleszkópos madár-megfigyelés a badacsony-
tomaji, badacsonyi strandon, a szigligeti öbölben és
a balatonedericsi strandon. Hangulatos túránk az
utolsó az évben, ami során a balatoni madárfajokkal,
élőhelyükkel ismerkedhetünk meg.

Gyülekező: 9:30 óra, Badacsonytomaj strand
Autó szükséges!

A túrákon való részvételhez előzetes bejelent-
kezés szükséges a badacsonyi Tourinform irodában
személyesen (Címe: 8261 Badacsony, Park utca 14.) ;
telefonon a 06 87 531 013 és e-mailben badacsony-
tomaj@tourinform.hu. 

Részvételi díj: gyermekeknek:  6 éves korig:
ingyenes; 6-14 éves korig:  500,- Ft/fő; felnőtteknek:
1.000,- Ft/fő.

Tourinform iroda nyitvatartása 
október-november hónapokban:

Október 31-ig:
H-P.: 10.00-17.00, Szo-V.: 10.00-15.00

November 1-től: H-P.: 10.00-16.00

A TOURINFORM IRODA HÍREI

A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szeretettel vár mindenkit
november 9-én, Márton-napi vigasság és tökfaragó verseny rendez-
vényére, Badacsonytomaj Főterére! 

Lesz megint újbor áldása és boroshordó csapra verése, az újbor
kóstolása, házi libazsíros kenyér, pogácsa, must, zene-bona és sok
meglepetés!

MÁRTON-NAPI VIGASSÁG
Az idei évben a megszokottól eltérően korábban, már novemberben megkez-

dődik Borbarangolás rendezvénysorozatunk. A szombat esti borvacsorák alkalmával
helyi különlegességekkel,a pincék kincseivel, a borosgazdák utánozhatatlan törté-
neteivel, valamint ínyenc fogásokkal találkozhat a borbarát. 

További részletekért kövessék honlapunkat: www.badacsony.com, illetve face-
book oldalunkat: https://www.facebook.com/borbarangolas/

BORBARANGOLÁS



„Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével,
aki bennünk lakik.” (2Tim 1,14)

Pál apostol írja ezt Timóteusnak, a „hitben igaz
fiának”, akivel együtt evangelizált, és akire rábízta az
efezusi közösséget.

Pál érzi, hogy közeleg a halála, ezért bátorítja őt
komoly vezetői feladatában. Timóteus ugyanis egy
„kincset” kapott, a keresztény hit összegzését, úgy,
ahogy az apostolok továbbadták, és az ő felelőssége,
hogy maga is hűségesen adja tovább a következő
generációknak.

Pál számára ez azt jelenti, hogy óvja és ragyog-
tassa föl a kapott ajándékot, még az életét is legyen
kész odaadni, hogy terjessze az evangélium öröm-
hírét.

„Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek ere-
jével, aki bennünk lakik.”

Pál és Timóteus megkapták a Szentlélek fényét,
ez a biztosítéka fontos feladatuknak, pásztorként és
az evangélium hirdetőiként. Az ő és utódaik tanúság-
tétele által érkezett el hozzánk is az evangélium
örömhíre.

Ehhez hasonlóan minden kereszténynek külde-
tése van saját környezetében a társadalomban és a
vallási közösségben egyaránt, hogy építse a család
egységét, nevelje a fiatalokat, elköteleződjön a poli-
tikában vagy a munkában, törődjön az elesettekkel,
a megélt evangélium fényével világítsa meg a kul-
túrát és a művészetet, és Istennek szentelje az életét
a testvérek szolgálatában.

Ferenc pápa még azt is mondja a fiataloknak: „[…
] minden embernek küldetése van […]”. 2019 októbe-
rére a Katolikus Egyház „rendkívüli missziós hónapot”
hirdetett. Ez számunkra is lehetőséget kínál, hogy
újra tudatosan törekedjünk tanúságot tenni a hitünk-
ről. Szívünket az evangéliumi szeretet nyissa tágasra,
ami befogadásra, találkozásra és párbeszédre vezet.

„Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek ere-
jével, aki bennünk lakik.”

Minden keresztény a Szentlélek „temploma”, ez
lehetővé teszi, hogy fölfedezze és megőrizze a rábí-
zott „kincseket”, sőt gyarapítsa és mások szolgálatába
állítsa. A legfőbb „kincs” az Úr Jézusba vetett hitünk.
Nekünk, keresztényeknek föl kell indítanunk és táp-
lálnunk ezt a hitet az imádságban, hogy aztán tanú-
ságot téve a szeretetről tovább tudjuk adni.

Egy nemrég felszentelt pap meséli: „Rám bízták
a híveket egy hatalmas plébánián az egyik brazil
nagyvárosban. Szociális szempontból nagyon nehéz
környezet ez, ahol az emberek nincsenek igazán tisz-
tában a vallási hovatartozásukkal. Ugyanúgy részt
vesznek a szentmisén, mint az ősi szertartásokon.
Tudom, felelős vagyok azért, hogy evangéliumi
hűséggel adjam tovább a keresztény hitet, de azt is
szeretném, hogy mindenki érezze, befogadják a plé-
bánián. Azért, hogy érezzék, becsüljük a hagyomá-
nyaikat, úgy gondoltam, hogy az ősi hangszerek
zenéjével tehetnék ünnepélyesebbé a szentmisét.
Nagy odafigyelést kíván az a munka, de mindenki
örömére szolgál, mert nem osztja meg a közösséget,
hanem a nekünk örömet adó Isten hitében egyesít.”

„Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek ere-
jével, aki bennünk lakik.”

Egy másik mérhetetlen kincs, amit Jézustól
kapunk, az igéje: Isten Igéje.

„Ilyen hatalmas ajándék nagy felelősséget ró ránk.
[…] Isten azért adta nekünk Igéjét, hogy gyümölcsöz-
tessük. Életünkben, a világban végzett munkánkban
látni akarja megvalósulni azt a mélyreható átalaku-
lást, melyet az Ige képes véghezvinni. […] Hogyan fog-
juk tehát élni az e havi Igét? Úgy, hogy szeretjük Isten
Igéjét, igyekszünk minél jobban megismerni, de főleg
úgy, hogy egyre nagylelkűbben éljük meg, azért,
hogy valóban lelki életünk alapvető táplálékává, mes-
terévé, lelkiismeretünk irányítójává, minden dönté-
sünk, minden tevékenységünk szilárd alapjává váljon.
[…] Az emberek lelkiismeretében nagy a zűrzavar, az
összevisszaság; minden viszonylagossá és homá-
lyossá válik. Ha éljük Isten Igéjét, nemcsak védettek
leszünk ezzel a súlyos veszéllyel szemben, hanem
Jézus sokatmondó szavai szerint (vö. Mt 5,15-16) égő
lámpásokká válunk, melyek fénye másokat is segíteni
fog a tájékozódásban és abban, hogy visszataláljanak
a helyes útra.” L M István atya
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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: +36-87/571-
057, 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.: 09.00-
13.00 óráig. Tel: +36-87/471-208
Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény – Tájház: Zárva
Egry József Emlékmúzeum: Nyitvatartás: május 3-tól októ-
ber 3-ig. K-Szo.: 10.00-17.00; V-H: 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: +36-
30/901-9869. Hétköznap 16.00 órától másnap reggel
08.00 óráig és hétvégén hívható Tapolca körzeti ügy.:
(átszervezés miatt) +36- 88/412-104 vagy 104

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: +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
tanácsadás: Cs.: 10.00-12.00 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: +36-
87/531-013. Nyitva: Július 1-től H.-V. 10.00-18.00, 
e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu
Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné /Ella/
Tel.: +36-30/422-9081, e-mail: kormendi4@freemail.hu 

KÖZÉRDEKŰ

AZ ÉLET IGÉJE – 2019. OKTÓBER

8


