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A kormány március 11-én rendelt el veszélyhelyzetet
hazánkban a koronavírus-járvány miatt, majd két héttel
később kijárási korlátozást is életbe léptetett, melyet
április 9-én határozatlan időre meghosszabbított. A
veszélyhelyzet szokatlan feladatokat rótt az önkormány-
zatokra is- mondta Badacsonytomaj polgármestere. A
helyiek biztonsága érdekében a VN Kft. munkatársai
naponta fertőtlenítik a település forgalmasabb pontjait,
a buszmegállók, valamint a középületek környékét. A
járványügyi védekezésről Krisztin N. László tájékoztatott. 

Tudósításunk a 7. oldalon.

MINDENHOL JÓ, 
DE LEGJOBB MOST OTTHON

A járványügyi helyzet megnehezítette a szőlőtermelők,
a borászok életét is, a borok értékesítése ugyanis jelen-
tős mértékben visszaesett az utóbbi hetekben. Mindenki
próbál alkalmazkodni az új helyzethez, a bortermelők
online és egyéb csatornákon keresztül, pl. házhozszál-
lítással próbálják kiszolgálni az esetleges vevői igé-
nyeket. A kormány június végéig járulékfizetési men-
tességgel segíti az ágazat szereplőit. 

NEHÉZ HELYZETBEN 
A SZŐLŐ- ÉS BORÁGAZAT

Fotó: Kálóczi BeátaFotó: Kálóczi Beáta

www.badacsonytomaj.hu

EGYÜTT SIKERÜLNI FOG! 
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Polgármesteri interjúnk a 2. oldalon olvasható.



MINDENHOL JÓ, DE LEGJOBB OTTHON – KÜLÖNÖSEN MOST A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN

JÁRVÁNYÜGYI VÉDEKEZÉS BADACSONYTOMAJON

BADACSONY 2020. április2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

www.badacsonytomaj.hu

A kormány március 11-én rendelt el veszélyhely-
zetet hazánkban a koronavírus-járvány miatt, majd
két héttel később kijárási korlátozást is életbe lépte-
tett, melyet április 9-én határozatlan időre meghosz-
szabbított. Az intézkedés értelmében a lakóhelyet
csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek
ellátása céljából lehet elhagyni. A kijárási korlátozás
arról is rendelkezik, hogy a 65 év felettiek csak 9 és
12 óra között látogathatják az élelmiszerüzleteket,
gyógyszertárakat, piacokat és drogériákat, ebben az
időszakban mások ezekre a helyekre nem mehetnek.
Az intézkedés arra is felhívja a figyelmet, hogy a nyil-
vános helyeken másfél méteres távolságot kell tartani
embertársainktól.

A veszélyhelyzet szokatlan feladatokat rótt az
önkormányzatokra is- mondta Badacsonytomaj pol-
gármestere. Krisztin N. László elmondta: a veszély-
helyzet kihirdetését követően az első intézkedések
egyike volt, hogy rendkívüli szünetet rendeltek el a
helyi óvodában és bölcsődében, lezárták a helyi
strandokat és a játszótereket is. A helyiek biztonsága
érdekében a VN Kft. munkatársai naponta fertőtlenítik
a település forgalmasabb pontjait, a buszmegállók,
valamint a középületek környékét. Az önkormányzat
több hónapra elegendő készletet halmozott fel alap-
vető élelmiszerekből annak érdekében, hogy az
étkeztetés folyamatosan biztosítható legyen a tele-
pülésen. 

A polgármester kiemelte: veszélyhelyzetben az
önkormányzat köteles ellátni azokat a 70 éven felüli
helyi lakosokat (napi ebéddel, bevásárlással, gyógy-
szervásárlással), akikről családjuk nem tud gondos-
kodni. Badacsonytomajon egyelőre negyvenen kérték
a szolgáltatást, amely egyébként kérelemre történik.
Krisztin N. László ezért arra bíztatja az időseket, mer-
jenek segítséget kérni a veszélyhelyzetben, hívják fel

az önkormányzatot és jelezzék, ha segítségre szorul-
nak (telefon: +36 30 866 0607; onkormanyzat@bada-
csonytomaj.hu )

Az étkeztetést továbbra is az önkormányzat tulaj-
donában lévő Menü Kft. biztosítja helyben, a cég –a
járványra való tekintettel- az éthordók helyett most
műanyag dobozokban juttatja el a meleg ételt az
igénylőkhöz. 

A baj összehozta a helyieket- tette hozzá a pol-
gármester, aki azt is mondta, büszke a település lakó-
ira. A mai napig az óvoda dolgozói több száz védő-
maszkot varrtak, de beszálltak a munkába helyi var-
rónők is, akik szintén térítésmentesen nyújtottak segí-
tő kezet. Önkéntesből azonban soha nem elég- húzta
alá Krisztin N. László. A városvezető jelezte: a későb-
biekben is várják önkéntesek jelentkezését, főleg arra
az esetre, ha a járványügyi helyzet súlyosabbra for-
dulna a településen és tovább növekedne az ellá-
tottak száma.

A törvény értelmében egyébként veszélyhely-
zetben a települési önkormányzat képviselő-testü-
letének feladat- és hatáskörét a polgármester gya-
korolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben
nincs döntési jogköre. Arra természetesen van mód,
hogy a polgármester e-mailben, vagy más módon a
döntést megelőzően kikérje a képviselő-testület tag-
jainak véleményét, a döntés felelőssége azonban a
polgármesteré. Badacsonytomajon a városvezető is
ez utóbbi gyakorlatot követi, vagyis Krisztin N. László
írásos konzultációt tart az önkormányzati képvise-
lőkkel, majd döntéseit a többség akaratát követve
hozza meg.

A város első embere szerint a legfontosabb fel-
adat most a megelőzés, hogy a járvány ne váljon
tömegessé Badacsonytomajon és ne legyenek áldo-
zatai helyben. A polgármester szerint azonban már

arra is gondolni kell, mi lesz majd a járvány után, mi
lesz a turizmussal, valamint azokkal a helyi vállalko-
zókkal és szolgáltatókkal, akik munka és jövedelem
nélkül maradtak.

Új fejlesztéseket nem generál egyelőre az önkor-
mányzat- húzta alá a polgármester. Krisztin N. László
hozzátette: minden forintnak megnézik a helyét, és
takarékos gazdálkodásra kérték az önkormányzati
cégeket, intézményeket is. 

A polgármester kiemelte: Badacsonytomaj lakos-
sága biztonságban van, a város vezetése pedig min-
dent megtesz a járvány megfékezése érdekében.
Krisztin N. László továbbra is arra kéri a helyieket, aki
teheti maradjon otthon, az idősek pedig kérjék az
önkormányzat segítségét. Kálóczi Beáta

Folytatás az 1. oldalról.
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DIGITÁLIS OKTATÁS A TOMAJI ISKOLÁBAN
Március 16-tól, a kihirdetett vészhelyzet miatt, a

Tatay Sándor Általános Iskola diákjai sem járnak isko-
lába, hanem távoktatásban folytatják a tanévet.

A szaktárca döntése alapján nálunk is halad
tovább a tanév, de a gyerekek otthon, interneten
keresztül kapják meg az órai- és a házi feladatokat,
illetve online kell az elvégzett leckéket is bemutatni.

Egy hétvége állt a rendelkezésünkre, hogy ezt az
új tanítási módot kitaláljuk és bevezessük. Kollégáim
ügyességét dicséri, hogy 17-én már tudtunk dolgozni,
a tanulókkal otthon kommunikálni. Akiknek számító-
gép problémájuk volt, annak az iskola biztosította a
laptopokat, vagy a tableteket. Minden diákunk ema-

ilen keresztül a hét öt napján megkapja a tanórájának
megfelelő tananyagot. Tantestületünk úgy döntött,
hogy viszonylag kevés internetes portált használ,
nehogy a gyerekek megkeveredjenek a rendszerek-
ben. Mi a KRÉTA és a Classroom oldalakat használjuk
a napi tananyag elvégzéséhez. Pedagógusaink egy
része az órai tananyag jobb megértéséhez videó órá-
kat is szervez. Úgy látjuk, hogy a diákok többsége is
fogékony az új módszerekre. A visszaérkező leckék
bizonyítják, hogy a gyerekek végzik a kiadott felada-
tokat, tanulnak és folytatják a tanévet. Azonban már
vannak olyan hangok a tanulók körében, hogy bizony
jobb volt a régi helyzet, jobb volt iskolába járni.

Köszönjük a Kedves Szülőknek, hogy teljes mér-
tékben odaálltak – főleg az alsós – tanulók mellé és
kitartással és türelemmel segítik gyermekeik, s rajtuk
keresztül a mi munkánkat is. Köszönet jár diákjaink-
nak is, hogy ilyen gyorsan tudtak alkalmazkodni a
kialakult helyzethez és becsülettel végzik a munká-
jukat. 

Reméljük mielőbb vége lesz a járványnak és újra
gyerekhangtól lesznek hangosak az iskolák!

Krisztin N. Lászlóné 
intézményvezető

A koronavírus járvány megelőzése érdekében –
figyelemmel a Kormány által 2020. március 11. napján
elrendelt veszélyhelyzetre és a 45/2020.(III.14.) Kor-
mányrendelet 2.§-ában kapott felhatalmazás alapján
intézményünkben Badacsonytomaj Város Polgár-
mestere 2020. március 16. napjától rendkívüli szüne-
tet rendelt el visszavonásig.

A családok körében 100%-os visszajelzés mellett
felmértük, hogy gyermekük elhelyezését minden
család tudja-e biztosítani, továbbá kérdőíves felmé-
rést végeztünk, hogy 2020. március 17. napjától hány
gyermek részére kell biztosítani az étkeztetést.

A szülők számára több időpont is rendelkezésre
állt, amikor gyermekeik holmiját hazavihették a böl-
csődéből, óvodából.

Habár azon óvodai, bölcsődei alkalmazottak, akik-
nek munkavégzése nem szükséges a rendkívüli szü-
net alatt, fizetett távollétre jogosultak, igyekszünk a
bezárás alatti napokat is hasznosan eltölteni. Jelenleg
az óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők digi-
tális úton tartják a kapcsolatot a szülőkkel, vezetik a
csoportnaplókat, és igyekeznek a nevelési év oktatási

feladataihoz szorosan kapcsolódó ötletekkel segíteni
az otthoni hasznos időtöltést. A dajkák szigorú higi-
éniai szabályok betartása mellett a rendkívüli zárás
első napjaitól mosható, vasalható maszkok varrásával
próbálják a település polgárait segíteni.

A zárva tartás ideje alatt információ kérhető a
70/931 1476-os számon.

Bolfné Tóth Melinda 
intézményvezető

ÓVODAI HÍREK

A  Pipitér KFNO Óvoda és Mini Bölcsőde (8258 Badacsonytomaj Kert u. 14. tel.: 70/931-1476, e-mail:
btomajovoda@gmail.com) 2020. április 30-ig online, illetve postai úton várja a következő  nevelési évre
beíratni kívánt, bölcsődés korú  gyermekek  jelentkeztetését az alábbi szándéknyilatkozat kitöltésével,
és az intézmény címére való visszajuttatásával. A nyomtatvány a város honlapjáról
(www.badacsonytomaj.hu) letölthető. 

A nyomtatvány kitöltéséhez szükséges adatok: gyermek neve, születési hegy, idő, állampolgársága,
anyja leánykori neve, apa neve, állandó lakcím (lakcímkártya szerint), tartózkodási hely, TAJ szám, étel-
gyógyszer allergia, gyermekorvos neve, saját háztartásban nevelt kiskorú gyermekek száma.

A már beírt, bölcsődébe járó, vagy intézményünkben várólistán levő gyermekek adataival nem kell
újra jelentkezni. 

A településen állandó lakcímmel rendelkező, 2020. augusztus 31-ig 3. életévüket betöltött, óvodáskorú
gyermekek beírása alanyi jogon történik, az ő esetükben csak akkor kérjük a szülő írásbeli jelzését,
amennyiben nem a mi intézményünket választják.

Bolfné Tóth Melinda intézményvezető
Pipitér KFNO Óvoda és Mini Bölcsőde

BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI BEÍRATÁS

Kedves Szülők! Szeretnénk kiemelni és
pontosítani, azokat a szabályokat, időpontokat,
amelyeket követni kell a beiratkozáskor!

1./ Az alábbi szabályok azokra a szülőkre
vonatkoznak, akik a lakóhelyük, tartózkodási
helyük szerinti, a beiskolázási körzetbe szeret-
nék gyermeküket beíratni!

- Nem kell a szülőknek bejönni az iskolába!
- Automatikusan beírjuk a gyerekeket, de

kérjük, hogy BEÍRATÁSI SZÁNDÉKUKAT TELE-
FONON, VAGY EMAIL-ben ERŐSÍTSÉK MEG! 

Telefonszám: 87/471-573, 30/216-8292,
30/543-7163; email cím: altisk@altisk-
btomaj.sulinet.hu

- online módon is intézhetik a beiratkozást
a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén
keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-
kreta.hu/kezdolap elérhetőségen találnak meg.

2./ Az alábbi szabályok azokra vonatkoznak,
akik nem a beiskolázási körzetbe szeretnék
gyermeküket beíratni, vagy olyan iskolába sze-
retnének beiratkozni, melynek nincs beiskolá-
zási körzete (egyházi, tagozatos iskolák)!

- Hívják fel mindkét iskolát - azt is ahova a
körzeten kívülre vinni szeretnék és azt is, ahova
a körzeten belül nem akarják vinni- és mondják
el, hogy máshova szeretnék íratni gyermeküket!
Ide be kell adni egy jelentkezési kérelmet,
melyet az iskoláktól tudnak beszerezni, vagy a
KRÉTA felületről tudják letölteni!

Április 6-24. között lehet ezeket megtenni!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumo-
kat majd a következő tanév első napján szedjük
össze!

A mi iskolánk beiskolázási körzetébe az
alábbi települések tartoznak: 

Badacsonytomaj, 
Badacsonytördemic, 
Ábrahámhegy, 
Salföld, 
Káptalantóti, 
Nemesgulács, 
Kisapáti.

Bárkinek kérdése van a beiratkozással kap-
csolatban a következő számon kereshet ben-
nünket: 30-543-7163, vagy 30-216-8292

Krisztin N. Lászlóné  
intézményvezető

BEIRATKOZÁS  
A TATAY-BAN!



BADACSONY2020. áprilisINTÉZMÉNYI HÍREK – CIVIL 5

www.badacsonytomaj.hu

Mivel jelen időszakban a könyvtár leltározás, és a
járványügyi helyzet miatt nem látogatható, házhoz szál-
lítással juthat a kívánt könyvekhez. Az alábbi kiadványok
közül szívesen állítunk össze csomagot, és juttatjuk el
az Ön otthonába. Kérjük, jelezze igényét a könyvtár e-
mail címén (badacsonytomajkonyvtar@gmail.com),
facebook oldalán (Városi Könyvtár- Badacsonytomaj),
vagy hétköznap 9-10 óra között a 87/ 471-208-as tele-
fonszámon! Kellemes böngészést kívánunk! 

A KIADVÁNYOKAT INGYEN, AJÁNDÉKKÉNT, NEM
KÖLCSÖNZÉSRE ADJUK!

01. Fekete Gyula: Gondolkozzunk, magyarok! 
02. Tolnai Ottó: Világítótorony eladó 
03. Bohumil Hrabal: Gyöngéd barbárok 
04. Fejős Éva: Csajok
05. Fejős Éva: Karibi nyár
06. FejősÉva: Helló, London
07.  Herman Wouk: Végső győzelem
08. Herman Wouk: Háború 
09. Vészi Endre: Miért nem szóltatok? 
10. Veszelka Attila: Fakezűek, paradicsomszeműek,
pápuák, avagy, aki jól tud lezuhanni, repülni is jól tud 
11. Peter Handke: A kapus félelme tizenegyesnél 
12. Barbara Delinsky: Indián nyár 
13. Linda Fairstein: A halál küszöbén 
14. Richard Bach: Híd az örökkévalóságig 
15. Desmond Bagley: Magánháború 
16. Danielle Steel: Ház a remény utcában
17. Danielle Steel: Magányos sas
18. Danielle Steel: Fenséges
19. Danielle Steel: A kettes lakosztály
20. Danielle Steel: Második esély
21. Danielle Steel: Meghallgatott imádságok

22. Danielle Steel: Nővérek
23. Danielle Steel: Veszélyes szerelem
24. Danielle Steel: Naplemente Saint Tropez-ban
25. Danielle Steel: Visszhangok
26. Danielle Steel: Egy tökéletes idegen
27. Danielle Steel: A csók
28. Danielle Steel: Hullócsillagom
29. Danielle Steel: Családi album
30. Danielle Steel: Randevú a reménnyel
31. Danielle Steel: Utazás
32. Danielle Steel: Biztos menedék
33. Danielle Steel: Ellenállhatatlan erők
34. Danielle Steel: Az esküvő
35. Danielle Steel: Váltságdíj
36. Danielle Steel: Ugrás a sötétbe
37. Danielle Steel: Az udvarház
38. Danielle Steel: Örök barátok 
39. Lennart Frick: Baklövés 
40. Ünnepsoroló 
41. Rónay György: Mondd, szereted az állatokat? 
42. Hajnal Anna: Az elefántról meg a fánkról 
43. Dénes Gizella: Kisasszonykirály 
44. Borvendég Deszkáss Sándor: A Sziklás Hegyek
varázslója 
45. Csák Gyula: Vadász 
46. Bogáti Péter: Az oroszlán is macska 
47. Balogh Béni: A hóförgeteg lovasa 
48. Italo Calvino: A famászó báró kalandjai 
49. Bálint Ágnes: Hajónapló 
50. Bihari Péter: A 19. század története fiataloknak 
51. Rettegett rómaiak 
52. Irtóztató inkák 
53. Balogh János: Túrkevétől Óceániáig 
54. Geoffrey Regan: Légi baklövések 

55.Erdeös László: A magyar honvédelem egy
negyedszázada 
56. Sugár András: Ötven év titkai 
57. Fazekas Erzsébet: Örökbefogadás 
58. Franz König: Sziklára épült ház 
59. Greguss Ferenc: Élhetetlen feltalálók, halhatatlan
találmányok 
60. Minden napra egy tanács kertbarátoknak 
61. Süteményeskönyv (800 recept Péter Jánosné
gyűjtésében) 
62. Kertfenntartás kényelmesen 
63. Bencsik Klára: Ivólevek házilag 
64. Dr. Merényi Károly: Gyümölcstermesztés a kert-
ben
65. Ibolya néni válogatott receptjei 
66. A 100 legjobb ötlet hidegtálakhoz 
67. Tóth Imre: Díszfák és díszcserjék metszése 
68. 88 színes oldal a díszfákról 
69 Magyar Elek: Az ínyesmester éléskamrája 
70. Dr. Lévai Judit: Terítéken a gomba 
71. Elizabeth Taylor: Kövéren, soványan, boldogan 
72. Makay Béla: Hegyen- völgyön
73. Ézsiás Erzsébet: Az érzelmek papnője 
74. Ruttkai Éva: Parancsolj, tündérkirálynőm! 
75. Boruzs János: Kártyajátékok 
76. Tóth M. Ildikó: Aszalás, kandírozás 
77. Horgászok, és halkedvelők szakácskönyve 
78. Varró Aladár Béla: Magyar fűszeres növények ter-
melése, gyűjtése, alkalmazása 
79. Dr. Kiss László: Kínok tövisében (Nagy emberek-
hétköznapi kórok) 
80. Szalay Tamás Lajos: Gilbert 
81. Bártfai László: 155 fagylalt és jeges desszert 
82. Mikrohullámú szakácskönyv

KEDVES OLVASÓK!

BFF, BÖÉE, NABE
SZEMÉTSZEDÉS
A Badacsonytomaji Fiatalok Fóruma március 14-

én a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesülettel kar-
öltve szervezte meg első szemétszedését a bada-
csonyörsi kiserdő területén, valamint ugyanezen a
napon a NABE Badacsonytomaji Csoportjához is
becsatlakoztunk, hogy a badacsonytomaji felső
temető környékét is tisztábbá varázsoljuk. Itt 10 zsák
szemét gyűlt össze. A helyzet sajnos Badacsonyörsön
sem volt jobb, sem tisztább, így végül az ottani 20
zsáknyi összeszedett hulladékkal, összesen 30 zsák
lett a végeredmény.

Úgy gondoljuk, ez fantasztikus eredmény, főleg
csapatunk kis létszámához mérve!

Ezúton is köszönjük minden résztvevőnek, Sallné
Katinak és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesü-
letnek a mellényekért, kesztyűkért és zsákokért, vala-
mint a VN Kft-nek a szemét elszállításáért!

Szerintünk ez egy remek élmény, hiszen a sok-
sok hulladék mellett láthattunk az erdőben nyuszit
és őzet is, meg persze az erdei friss levegő sem elha-
nyagolható, ezért a jövőben is tervezünk hasonló
programot, amelyre mindenkit sok szeretettel várunk.
A következő szemétszedés időpontját azonban még
nem tudjuk, hiszen a vírusra való tekintettel most az
a legfontosabb, hogy a lehető legkevesebb emberrel
találkozzunk személyesen, így jelenleg mi is arra buz-
dítunk mindenkit, hogy maradjon otthon és élvezze
a családjával töltött időt!

Emellett szeretnénk megosztani mindenkivel az
örömteli hírt, hogy a Badacsonytomaji Fiatalok Fóru-
ma Egyesület 2020.03.31.-én hivatalosan is bejegy-
zésre került a cégbíróságon.         Babcsán Vanessza

Felhívással fordulunk Badacsonytomaj lakossá-
gához és a településünkhöz kötődő emberekhez!
Kérjük, hogy lehetőségük szerint pénzügyi befizeté-
sükkel támogassák az önkormányzatunk által 2003-
ban alapított Badacsonytomajért Közalapítványt!

A közalapítvány az önkormányzatunk évente
nyújtott támogatásából sok átmenetileg, vagy tartó-
san nehéz helyzetbe kerülő badacsonytomaji ember-
nek segített eddig is.

Krisztin N. László és Hartai Béla a kuratórium
elnökénél, Cseh Ervinné Mártinál kezdeményezte egy
„Veszélyhelyzet Alap” elkülönítését az alapítványon
belül azzal a céllal, hogy minél több forrással ren-
delkezzen az alapítvány arra az esetre, ha a jelenlegi
(és a jövőben előre nem látható) veszélyhelyzetek
során badacsonytomaji emberek bajba kerülnének,
támogatásra szorulnának.

A javaslattevők magánemberként együttesen 1

millió forintot utaltak az alapítvány számlájára a
„Veszélyhelyzeti Alap” elindításaként!

Kérjük, aki teheti, segítse, hogy a „Veszélyhelyzet
Alap” növekedjen!

A Badacsonytomajért Közalapítvány számlaszáma:
Takarékbank Zrt. 72800030-10001909-00000000
(Az utalásra kérjük írja rá: „Veszélyhelyzeti Alap”)

Sajnos nem tudhatjuk, hogy a járvány még
milyen feladatok elé állít bennünket. Ezért
arra az esetre, ha a helyzet nehezedik, szük-
sége lehet a városnak Önkéntesekre, akik
besegítenek a feladatok megoldásába. Ha
szívesen segítene akkor kérjük, jelentkezzen!
onkormanyzat@badacsonytomaj.hu
telefon: +36 30 866 0607

TÁMOGASSA A BADACSONYTOMAJÉRT
KÖZALAPÍTVÁNYT!

SZERETNE ÖNKÉNTES FELADATOT
VÁLLALNI BADACSONYTOMAJON?
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A fenti árak forintban értendőek. Megrendelés menete: 2020. április 14.-től van lehetőség a fenti növénylistából rendeléseket leadni hétfőtől szombatig, 10
órától 15 óráig a következő telefonszámon: 06 20 3889285. Kérjük, hogy a pontos mennyiség után adják meg nevüket, címüket és telefonszámukat. Kiszállítást
csak 2.000 Ft feletti megrendelés esetén teljesítünk. Kiszállítás 2020. április 22.-től történik kizárólag csak  Badacsonytomaj, Badacsony, Badacsonyörs telepü-
lésrészeken. Várjuk megrendeléseiket. Badacsonytomaj Városüzemeltető Kft.

Muskátli: álló, futó, félfutó 12-es cserépben 450,-/db; álló, félfutó 9-es cserépben 360,-/db; Angol muskátli 700,-/db

Egynyári növények 7x7-es pohárban 135,-/db

petúnia több színben begónia több színben bojtocska / kék Coleus/díszcsalán
Kisfejű bársonyvirág 

(citrom, narancs, cirmos )

Impatiens/ pistike

VIRÁGVÁSÁR
„Kertészkedés jót tesz a testnek és a léleknek” 

Gazania 9-es cs.
250,-/db Szegfű 490,-/dbBatata 500,-/db Porcsinrózsa 170,-/db

Nagyfejű bársony 
170,-/db Dália 500,-/db

Csüngő eper 2500,-/db

Gumós begónia 500.-/db
Balkon aranya 

360,-/dbBig Begónia 450,-/db
Petúnia apró, vagy nagyvirágú

9-es cserépben 360,-/db
Verbena

9-es cserépben 360,-/db

Szúnyogűző 
200,-/db

Bacopa  9-es cserépben
360,-/db

Osteo/cseppecske 
500,-/db Ampolnas beültetés /többféle/ 2500,-/db

Vinca 230,-/db

SalviaMézvirág Verbena



A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának Elnöksége - a kormánynak a koro-
navírus világjárvány okozta nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében hozott intézkedések értékelését követően - 2020. március közepén
kérte a járulékmentesség kiterjesztését a szőlő-bor ágazat szereplői részére.

A Magyar Közlöny 71. számában megjelent a 97/2020 Kormány rendelet,
amely kiterjesztette a járulékfizetési mentességet a szőlőbor termelőkre
(TEÁOR: 11.02) és szőlőtermelőkre (TEÁOR: 01. 21.).

Ennek értelmében a szőlőbor termelése és szőlőtermesztése ágazatokban
tevékenykedő foglalkoztató a 2020. március, április, május és június hónapokra

A) mentesül:
- a szociális hozzájárulás adó,
- a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól.
B) Továbbá a rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett foglalkoztató

esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke az Mmtv. 23. § (5) bekezdése
szerinti hozzájárulás mértékének kétharmada.”

C) A foglalkoztató foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott ter-
mészetes személy, egyéni vállalkozó és a Tbj. szerinti társas vállalkozó ese-
tében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizá-
rólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot,
de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni.”

D) Vonatkozó kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekin-
tendő kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összege azon
KATA-s adóalany (kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisvállalati adóalany) esetén,
aki a szőlőbor termelése és szőlőtermesztése szerinti tevékenységet főte-
vékenységként folytatja.

NEHÉZ HELYZETBEN A SZŐLŐ- ÉS BORÁGAZAT
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A veszélyhelyzet ellenére a gazdák, a termelők
javában dolgoznak a badacsonyi szőlőkben, pincék-
ben. Az enyhe télnek köszönhetően előre tart a szőlő,
a teljes nyugalmi állapot már régen megszakadt, a
nedvkeringés újraindult a növényekben. A szakem-
berek abban bíznak, hogy a szeszélyes áprilisi hajnali
fagyok nagy károkat már nem fognak okozni. A gaz-
dák a metszéssel és a kötözéssel is végeztek, a szőlők
a következő időszakban lemosó permetezést kap-
nak- tájékoztatott a Badacsonyi Hegyközség elnöke.

Nehéz a gazdák élete, hiszen a járvány miatt mind
a helyi, mind pedig a kereskedőkön történő értéke-

sítés jelentősen beszűkült, szinte a nullával egyen-
lő- mondta Borbély Tamás. A borász szerint még nem
lehet tudni, mekkora gazdasági nehézséggel néznek
majd szembe az idei évben.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, mint szakma-
közi szervezet az első pillanattól kezdve jelzi a prob-
lémákat a szaktárca felé és kéri az ágazat felé történő
segítségnyújtást. A hegyközségi elnök szerint sokat
segíthet a gazdáknak például egy kedvező forgó-
eszközhitel, vagy akár a járulékok csökkentése is az
ágazatban.

Borbély Tamás jelezte: mindenki próbál alkalmaz-

kodni az új helyzethez, a bortermelők online és egyéb
csatornákon keresztül, pl. házhozszállítással próbálják
kiszolgálni az esetleges vevői igényeket.

A bor a helyi kultúra szerves részét képezi, egész-
ségmegőrző hatása is közismert, ám nem tartozik az
alapvető élelmiszerek közé. Nincsenek nagy családi,
társasági események, a veszélyhelyzetben nem lehet
összejöveteleket tartani, így jóval kevesebb bor fogy.
Most ez okozza a legnagyobb nehézséget a szőlő-
és borágazat számára- mondta a hegyközségi elnök. 

Kálóczi Beáta

TÁJÉKOZTATÓ 
JÁRULÉKMENTESSÉGRŐL Az eddigi utolsó bajnoki mérkőzésünket már zárt kapuk mögött kellett

lejátszani. Sajnos már ekkor lehetett tudni, hogy a közeljövőben nem lép-
hetünk újra pályára. A játékosok csalódottak, hiszen ilyenre még sosem
volt példa, mindenkinek hiányzik a közösség és a versenyzés.  A edzőktől
nem kaptak a játékosok külön edzésanyagot, mindenki egyénileg, lehető-
sége szerint mozog. Mivel a labdarúgó pálya is lezárásra került, ezért legin-
kább otthoni erősítésre, vagy szabadban történő futásra van lehetőség.
Véleményem szerint a tavaszi szezonnak itt vége is szakadt, innentől kezdve
a szövetség döntése, hogy a jelenlegi eredmények alapján hirdet vég-
eredményt, vagy pedig törlik a szezont. Előbbire látok nagyobb esélyt.

Három bajnoki mérkőzést játszottunk a tavasszal, a szezonnyitón csa-
lódást keltő 2:2-es döntetlent játszottunk hazai pályán a nem túl acélos
Gyulafirátót ellen. Sümegen is akadozott a játék, de sikerült 4:2-re felülke-
rekednünk a hazaiakon. A zártkapus hazai mérkőzésen biztató első félidő
után nagy arányú vereséget szenvedtünk a bajnokaspiráns Balatonfüredtől.
(1:9)

Ezen eredményeket követően felnőtt csapatunk továbbra is a 7. helyen
áll a tabellán.

Remélem a következő bajnokság már el tud indulni normális keretek
között és erre nyáron megfelelően fel tud készülni a társaság. Jelenleg a
vezetőség a következő évad licenc beadásán, illetve a nevezésekkel kap-
csolatos ügyekben tevékenykedik. 

Mindenkinek kívánjuk, hogy jó egészségben vészeljék át a következő
időszakot. Figyeljünk egymásra, vigyázzunk egymásra!

Bajnoki tabella: https://adatbank.mlsz.hu/league/52/19/20710/19.html

Üdvözlettel: Lukács Laci

ÜRES A FUTBALLPÁLYA

Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B. Fotó: Kálóczi B.Fotó: Kálóczi B.

Folytatás az 1. oldalról.



„Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek.” (Jn
20,29)

János evangéliuma a feltámadt Jézus találko-
zásait írja le Magdalai Máriával és a többi tanítvány-
nyal. Jézus többször is úgy jelenik meg, hogy látszik
rajta a keresztrefeszítés helye, hogy örömmel és
reménnyel teljen el a szívük. Egyik alkalommal
Tamás apostol épp nem volt jelen. A többiek, akik
találkoztak az Úrral, elmesélték neki ezt a csodála-
tos élményt, mert szerették volna neki is átadni ezt
az örömet. De Tamás nem tudta elfogadni ezt a

közvetett tanúságtételt, személyesen akarta látni
és érinteni Jézust. És íme, mi történt néhány nappal
később: Jézus újra megjelent a tanítványok egy
részének, és köztük végre Tamás is ott volt, aki
megvallotta a hitét, hogy teljes mértékben a Feltá-
madotthoz tartozik: „Én Uram, én Istenem!” És Jézus
így válaszolt neki: „Boldogok, akik nem látnak, és
mégis hisznek.”

Ez az evangélium akkor íródott, amikor Jézus
életének, halálának és feltámadásának szemtanúi
már nem éltek. Szükségképpen a következő gene-

rációra lett bízva az evan-
géliumi üzenet, melynek
továbbadása így azok
tanúságtételén alapul,
akik azt maguk is mások-
tól kapták. Ettől kezdve az
Egyházon a sor, Isten
népén, mely folytatja
Jézus üzenetének továb-
badását, hűségesen éli és
közvetíti az ő igéjét. Mi is
mindannyian mások sza-
vának és tanúságtételé-
nek köszönhetően talál-
koztunk Jézussal, az
evangéliummal, és hit-
tünk neki. Ezért „boldo-
gok vagyunk”.

„Boldogok, akik nem

látnak, és mégis hisznek.”
„Jézus a szívedbe, és minden ember szí-

vébe akarja vésni a meggyőződést, aki nem élt ott
vele, hogy megkaptuk ugyanazt, amit az Apostolok.
Jézus meg akar győzni róla, hogy nem vagy hát-
rányban azokkal szemben, akik látták őt. Ugyanis
van hited, és Jézus számára ez a látás új módja. A
hittel meg tudod őt közelíteni, mélyen meg tudod
érteni, és a szíved mélyén találkozhatsz vele. A hittel
fel tudod fedezni őt két vagy három testvér között,
akik az ő nevében egyesülnek, vagy az Egyházban,
ahol folytatja életét. Jézusnak e szavai arra hívnak,
hogy újítsd meg a hitedet, és ne várj támaszt vagy
jeleket ahhoz, hogy előrehaladj a lelki életben; hogy
ne kételkedj abban, hogy Jézus jelen van az élet-
edben, a történelemben akkor is, amikor esetleg
távolinak tűnik. […] Azt akarja, hogy higgy a szerete-
tében akkor is, amikor nehéz helyzetben élsz, vagy
lehetetlenek a körülmények.”  

Anna fiatal ausztrál lány. Súlyos fogyatékkal szü-
letett. Ő meséli: Serdülő koromban azt kérdeztem,
hogy miért is nem haltam meg rögtön, annyira
nehéz volt elviselnem a fogyatékosságomat. A szü-
leim, akik élik az életigét, mindig ugyanazt vála-
szolták: „Anna, Isten végtelenül szeret, és rendkívüli
terve van veled.” A testi korlátaim kapcsán pedig
segítettek, hogy ne állítsanak meg a nehézségek,
hanem inkább „szeressem elsőként” a többieket,
mint ahogy Isten szeret bennünket. Azt láttam, hogy
nagyon sok helyzet megváltozott körülöttem, és az
emberek is nyitottabbak lettek, és nem csak velem.
Apukámtól kaptam egy személyes üzenetet, ame-
lyet csak a halála után volt szabad fölbontanom.
Egyetlen mondat állt benne: „Az én éjszakám nem
ismer sötétséget.” Ez mindennapos tapasztalatom:
amikor azt választom, hogy szeressem és szolgál-
jam, aki mellettem van, akkor már nincs sötétség,
és megtapasztalom Isten irántam való szeretetét.”
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(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,
Hartai Béla 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: info@bvu.hu, Web cím: www.bvu.hu 
Fogadó óra: H., Sz., P. 08.00-14.00 óráig
Badacsonytomaj Város Önk. Kulturális Intézménye:
+36-87/571-115, +36-30/693-4420
E-mail: vmk@badacsonyiprogramok.hu 
Web: www.badacsonyiprogramok.hu 
Egry József Művelődési Ház (Római út 69.)
A nyitva tartás programfüggő.
Városi Könyvtár: 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.: +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
Varjas Veronika Tel.: +36-30/426-2207
Gyermekjóléti fogadóóra: Sz.: 11.30-12.00 óráig
Gyógyszertár: (Hősök tere 5.) +36-87/471-012
H. – Sz. – P.: 07.30-11.10 óráig, 12.50-17.00 óráig
K. – Cs.: 07.30-12.00 óráig, 12.30-17.00 óráig
Szo.: 08.00-10.00 óráig (ügyelet Tapolcán)
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: Ideiglenesen új címe: Badacsony, Park
u. 5. (Halászkert Hotel recepciója előtt). Tel/fax: +36-87/531-
013; e-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu; web:
www.badacsony.com
Nyitvatartás: december 13-ig hétköznapokon 10.00-16.00,
január 6-tól április 30-ig hétköznapokon 10.0-16.00
Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesülete
Elnök: Lukács Antalné /Ella/
Tel.: +36-30/422-9081, e-mail: kormendi4@freemail.hu 
POSTA Badacsonytomaj, Kert u. 10.
Tel.: 87/471-176, 87/471-370
POSTA Badacsonyörs, Füredi u. 32.
Tel.: 87/571-030
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